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Tabela 1S - Características e fatores de sucesso na colaborativa PROADI-SUS, em cinco unidades de terapia intensiva brasileiras, no período de janeiro de 2018 a junho de 2019, 
conforme Schouten et al. e Hulscher et al.(3,6)

Fatores determinantes(3,6) Características na colaborativa em estudo

1. Seleção de tema específico em que exista grande lacuna entre o melhor 
conhecimento e a prática usual

1. Redução de IRAS associadas ao uso de dispositivos em UTIs adulto

2. Seleção de especialistas em qualidade e no tema escolhido e seus métodos 
para transmitir as melhores práticas

2. Especialistas em melhoria da qualidade, terapia intensiva e infectologia do Ministério da Saúde, 
Hospitais PROADI-SUS e representantes do IHI aplicaram didática variada e, na maioria das 
vezes, com técnicas que permitiam a interação entre equipes de locais diferentes para a troca de 
experiências. Plenárias com especialistas para o grande grupo e oficinas com discussões, relatos 
ou elaboração de estratégias em pequenos grupos com participantes de várias unidades diferentes

3. Composição do grupo da colaborativa por várias unidades e preparação de 
times motivados a participar

3. A composição do grupo estudado incluiu as cinco UTIs participantes deste estudo no estado 
de Pernambuco, as quais tinham times gestores locais motivados a participar

4. Seleção do método de melhoria (objetivos, coleta e testes de mudanças) 4. O método foi o “modelo de melhoria” baseado no BTS-IHI

5. Escolha das atividades estruturadas (atividades, reuniões, visitas) para 
proceder a mudanças e melhoria

5. A escolha das atividades estruturadas incluiu reuniões, visitas presenciais, consultas virtuais, 
SAPs, SAVs, relatórios mensais e atividades de capacitação e/ou motivacionais realizadas pelas 
equipes gestoras locais para as equipes das UTIs

IRAS - infecções relacionadas à assistência à saúde; UTI - unidades de terapia intensiva; IHI - Institute for Healthcare Improvement; BTS - Breakthrough Series; SAP - sessão de aprendizagem presencial; SAV - sessão de aprendizagem virtual.

Tabela 2S - Estratégias de implementação da colaborativa PROADI-SUS, em cinco unidades de terapia intensiva brasileiras, no período de janeiro de 2018 a junho de 2019, 
conforme taxonomia de Powell(8)

Estratégias(8) Descrição nas cinco UTIs participantes

Financiamento e contrato do projeto
(fundand contract for the clinical innovation)
 Governos e outros pagadores de serviços emitem solicitações 

de propostas para entregar a inovação, usam processos de 
contratação para motivar os fornecedores a entregar a inovação 
clínica e desenvolvem novas fórmulas de financiamento que 
tornam mais provável que os fornecedores entreguem a inovação1

Ministério da Saúde brasileiro promoveu e financiou o projeto colaborativo. As cinco instituições se 
candidataram voluntariamente, respeitando os seguintes critérios: serem públicos ou filantrópicos; 
maiores que 100 leitos; com 10 ou mais leitos de UTI adulto; que realizassem procedimentos de alta 
complexidade; serem de referência regional; com potencial de resposta positiva (clima institucional 
de aprendizado/clima de segurança) e presença de núcleo de segurança do paciente. O contrato 
de adesão foi firmado por carta do diretor de cada instituição. Por meio do PROADI-SUS, hospitais 
(Hospitais PROADI-SUS) filantrópicos (no Brasil, são hospitais que destinam um percentual de sua 
assistência ao SUS) ficaram responsáveis por operacionalizar o projeto com suporte técnico do IHI e 
liderança dos técnicos do Programa Nacional de Segurança do Paciente/Ministério da Saúde

Definição dos conteúdos e métodos a serem abordados
(develop a formal implementation blueprint)
 Desenvolver um plano de implementação formal que inclua todos 

os objetivos e estratégias. O plano deve incluir:
 - Objetivo / propósito da implementação
 - Escopo da mudança (por exemplo, quais unidades organizacionais 

serão afetadas)
 - Prazo e marcos
 - Medidas de desempenho/progresso adequadas. Usar e atualizar este 

plano para orientar o esforço de implementação ao longo do tempo)2

O Ministério da Saúde, os Hospitais PROADI-SUS e IHI validaram os pacotes de mudanças e os 
diagramas direcionadores para redução das três IRAS associadas ao uso de dispositivos - PAV, IPCS 
e ITU - e para o Protocolo de Higienização das Mãos proposto pelo Programa Nacional de Segurança 
do Paciente/Ministério da Saúde. Cada atividade era previamente elaborada, pactuada e validada

Desenvolvimento de materiais de educação e orientação
(develop educational materials)
 Desenvolver e formatar manuais, kits de ferramentas e outros 

materiais de apoio de maneira a tornar mais fácil para as partes 
interessadas aprenderem sobre a inovação e para os médicos 
aprenderem como entregar a inovação clínica

O Ministério da Saúde e os Hospitais PROADI-SUS, com a parceria do IHI, foram responsáveis pelo 
desenvolvimento e preparação de conteúdo para SAPs e SAVs, diagramas direcionadores, formulários, 
ferramentas para melhoria da qualidade e outras estratégias didáticas presenciais e a distância, que 
promovessem a interação de diferentes equipes. Profissionais de unidades diferentes apresentavam 
problemas e soluções para outras equipes e existia um momento de discussão sobre o tema. 
Os assuntos das SAPs e SAVs programados eram também escolhidos de acordo com a demanda das 
equipes participantes. Além disso, as equipes locais dos hospitais desenvolveram materiais educativos 
que compartilhavam entre si
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Estratégias(8) Descrição nas cinco UTIs participantes

Coordenação da implantação dos processos de melhoria nos hospitais participantes
(create a learning collaborative)
 Facilitar a formação de grupos de provedores ou organizações 

provedoras e promover um ambiente de aprendizagem colaborativa 
para melhorar a implementação da inovação clínica4

PROADI-SUS, no qual cinco hospitais brasileiros de excelência, também nomeados Hospitais 
PROADI-SUS, aplicaram sua capacidade técnica e conhecimentos para desenvolver as práticas de 
segurança nos cinco hospitais participantes. Os especialistas dos Hospitais PROADI-SUS orientaram 
também a formação de times locais e distribuição de papéis bem definidos dos componentes dessas 
equipes

Condução das sessões de aprendizado presencial e virtual
(conduct educational meetings)
 Fazer reuniões direcionadas a diferentes grupos de partes 

interessadas (por exemplo: fornecedores, administradores, 
outras partes interessadas organizacionais e comunidade, 
paciente/consumidor, e as partes interessadas da família) para 
ensiná-los sobre a inovação clínica5

Hospitais PROADI-SUS organizaram e conduziram as SAVs mensais, com duração, em geral, de 1 hora, 
e SAPs, que nesse período foram cinco, com duração de 2 dias de imersão, no mesmo local onde todos 
estavam hospedados, e isso possibilitava troca de saberes
As cinco equipes das UTIs relataram que conhecer a experiência de outros hospitais com suas 
dificuldades e soluções os estimulava a também buscar soluções para seus problemas, muitas 
vezes usando/adaptando as estratégias usadas por outras instituições. As SAPS sempre trouxeram 
temáticas relevantes para a prática profissional, conhecimento aprofundado sobre alguns assuntos, 
e havia um clima de entusiasmo relatado como estimulante e contagiante. Nas SAVs, participavam 
integrantes da equipe gestora local, de acordo com o conteúdo programático da reunião. Tanto 
nas SAPs como nas SAVs participaram, em momentos diferentes, várias categorias profissionais 
(diretor do hospital, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, médico), de acordo com os objetivos 
de aprendizado das sessões
Outros momentos de aprendizado importante foram as visitas presenciais dos tutores dos Hospitais 
PROADI-SUS às UTIs participantes e sua assistência virtual
Houve ainda reuniões locais educativas direcionadas a diferentes equipes de cada hospital, como 
CCIH, Unidade de Gerenciamento de Riscos e alta gestão (direção), serviços técnicos, coordenação 
de enfermagem, farmácia e centro cirúrgico, para apresentar o projeto e buscar parcerias para a 
implementação das medidas preventivas para as infecções
Reuniões com as famílias foram raras, mas ocorreram em três unidades

Participação de atividades presenciais e virtuais
(use na implementation advisor)
 Procurar orientação de especialistas em implementação6

H1, H2, H3, H4, H5 participaram de todas as SAVs e as SAPs e, nessas ocasiões, recebiam as 
orientações dos especialistas sobre o modelo de melhoria e métodos para implementação. Além 
dessas ocasiões, as instruções continuavam por meio dos tutores dos Hospitais PROADI-SUS, que 
estavam sempre disponíveis por via remota e faziam visitas presenciais periódicas. Eles tentavam 
aproximar as propostas à realidade de cada instituição
Os profissionais das unidades que recebiam diretamente os ensinamentos, participando das SAPs e 
da SAVs, eram, geralmente, os componentes da equipe gestora local do projeto de cada unidade, no 
entanto, esses componentes variavam de acordo com a necessidade da programação das sessões, 
a disponibilidade dos profissionais e, ainda, a iniciativa de incluir integrantes diferentes da UTI ou 
do hospital de cada unidade nessas sessões. Como exemplo, em algumas ocasiões, a diretoria dos 
hospitais esteve presente e outros membros da CCIH

Construa uma coalizão (build a coalition)
 Recrutar e cultivar relacionamentos com parceiros no esforço de 

implementação7

Houve periodicamente reuniões entre os HUBs (que eram os Hospitais PROADI-SUS, ponto central 
e de referência para os hospitais participantes, e cada HUB acompanhou 24 unidades no projeto), 
com o objetivo de aumentar o engajamento na implementação do projeto, que ocorreu entre os cinco 
hospitais participantes deste estudo e com os membros da equipe assistencial de cada unidade deste 
estudo. As cinco UTIs de Recife eram vinculadas ao mesmo HUB
A composição da equipe gestora local do projeto já constituiu a primeira parceria realizada dentro do 
hospital, pois era composta de profissionais da UTI e do Serviço de Vigilância em Saúde (que contém 
CCIH, Núcleo de Segurança, Núcleo de Epidemiologia e Setor de Qualidade), o que possibilitou, 
desde o início, uma maior interação entre as equipes desses setores. Além disso, houve maior 
participação dos membros da equipe multiprofissional da UTI, com o fortalecimento desta proposta, 
principalmente com apoio da equipe de enfermagem. Ocorreu também ampliação da parceria com a 
gestão do hospital, coordenações médica e de enfermagem
Houve também relatos de parcerias com serviço de nutrição e de hemodiálise para implantação das 
medidas preventivas para infecções
Outra parceria importante incluiu os tutores dos Hospitais PROADI-SUS que estavam sempre dispostos 
a atender e, durante as várias visitas que realizaram, trouxeram sempre muita motivação
Houve três reuniões locais entre representantes dessas cinco unidades, duas realizadas por iniciativa 
local e uma coordenada pelo Hospitais PROADI-SUS responsável por esses hospitais

...continuação
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Estratégias(8) Descrição nas cinco UTIs participantes

Garantia de recursos adequados para a implantação das melhorias 
(change physical structure and equipment)
 Avaliar as configurações atuais e adaptar, conforme necessário, 

a estrutura física e/ou equipamento (por exemplo, alterar o layout 
de uma sala e adicionar equipamentos) para melhor acomodar a 
inovação-alvo8

As diretorias dos hospitais H1, H2, H3, H4, H5, por meio da carta de compromisso, comprometeram-se 
a desenvolver pelo menos 50% das ações de melhoria previstas no pacote de mudanças, por semestre. 
Houve adequação nas unidades por meio de aquisição de equipamentos ou materiais, de acordo com 
necessidade e disponibilidade local
Em duas unidades (H1 e H4), houve aquisição de equipamentos como camas automáticas, suporte 
beira-leito com álcool em gel, cufômetro, swabs com álcool 70% e filme transparente. Em outra 
unidade (H5), houve a inclusão de uma cirurgiã dentista, voluntária, trabalhando uma vez por semana 
na UTI. Em todas as UTIs foram feitos alguns investimentos em materiais educativos (folhetos, banners 
e adesivos)
Na maioria das unidades, não houve aquisição de equipamentos, melhora da estrutura ou contratação 
de recursos humanos. De uma maneira geral, as melhorias foram devidas às mudanças nos processos

Realização dos testes e implantação das melhorias
(conduct cyclical small tests of change)
 Implementar mudanças de forma cíclica usando pequenos testes 

de mudança antes de mudar em todo o sistema. Os testes de 
mudança se beneficiam da medição sistemática, e os resultados 
dos testes de mudança são estudados para obter insights sobre 
como fazer melhor. Esse processo continua em série ao longo do 
tempo, e o refinamento é adicionado a cada ciclo9

H1, H2, H3, H4, H5 realizaram periodicamente testes de mudanças de forma cíclica com aperfeiçoamentos 
após cada resultado aferido (PDSAs) e, posteriormente, implantações quando os testes eram eficazes e 
adequados à realidade local
A elaboração e execução dos PDSAs foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, à medida que os 
conceitos eram bem compreendidos após orientação dos tutores. Houve resistência natural inicial a 
mudanças e percepção de que esses testes gerariam sobrecarga de trabalho, principalmente para a 
enfermagem. Essa percepção foi superada à medida que os processos de mudança resultavam em 
melhoria de resultados apresentados à equipe (feedback). A enfermagem teve papel fundamental na 
realização dos testes e implantação das melhorias.
Em quatro das cinco unidades, que são instituições ligadas ao ensino, existia grande número de 
estudantes (graduandos e residentes) que se revezavam mensalmente e equipe multiprofissional 
numerosa. Por isso, houve necessidade de repassar as informações várias vezes, nos diversos plantões, 
conforme os resultados dos testes se mostravam positivos e precisavam ser ampliados

Monitoramento dos indicadores
(conduct local needs assessment)
 Coletar e analisar dados relacionados à necessidade de inovação10

H1, H2, H3, H4, H5 realizaram o monitoramento dos indicadores apresentados em rondas semanais 
e reuniões mensais e, de acordo com as variações, recebiam mensalmente orientação dos tutores 
especialistas dos Hospitais PROADI-SUS sobre condução das melhorias
Os dados sobre a adesão aos bundles eram coletados por enfermeiras treinadas, por meio de formulário 
padronizado, e auditados por enfermeira expert da CCIH, com orientação para um quantitativo mínimo 
de 20 observações por indicador. O diagnóstico das IRAS era definido e confirmado por profissionais 
treinados e integrantes da CCIH do hospital, conforme critérios CDC
As rondas com a alta gestão ocorreram em todas as unidades com intervalos variados

Encaminhamento de relatórios e compartilhamento de experiências
(capture andshare local knowledge)
 Capturar conhecimento local de unidades de implementação 

sobre como implementadores e médicos fizeram algo funcionar 
em seu ambiente e depois compartilhar com outros locais11

H1, H2, H3, H4, H5 participaram de 100% das SAPs e das SAVs do projeto. Ainda, nesse período, houve três 
reuniões com os cinco hospitais de Recife, deste estudo, também para compartilhamento de conhecimento 
e experiências. Os relatórios mensais, além de discutidos internamente, eram inseridos na plataforma digital, 
na qual eram analisados pelos Hospitais PROADI-SUS para novas orientações às unidades
Participaram das SAPs quatro a cinco profissionais, entre os quais patrocinadores e líderes dos 
hospitais, além de outros profissionais da equipe local, com alternância das categorias, de acordo com 
as orientações dos Hospitais PROADI-SUS, segundo o conteúdo programático
Nas SAVs sempre houve a participação de pelo menos um integrante da equipe gestora local, que 
depois repassava as informações discutidas para os demais membros
Como forma de se apoiar e trocar vivências, os cinco hospitais participantes da colaborativa em Recife 
promoveram duas reuniões, nas quais foram discutidas as principais dificuldades e quais estratégias 
cada serviço utilizou para vencê-las. Segundo os relatos, essa experiência foi interessante, pois permitiu 
ampliar o aprendizado e possibilitou trocas entre suas equipes. Houve ainda uma SAV Regional, que 
aconteceu com esses cinco hospitais participantes, referida como exitosa em trocas de experiências e 
que incluiu participação de familiares de pacientes

Avaliação e retorno sobre os relatórios periódicos
(audit and provide feedback)
 Coletar e resumir os dados de desempenho clínico durante um período 

de tempo especificado e fornecer a médicos e administradores para 
monitorar, avaliar e modificar o comportamento do provedor12

As unidades locais coletavam os dados e registravam numa plataforma única a partir dos quais os 
Hospitais PROADI-SUS faziam avaliações e foram responsáveis por essa análise e feedback. O relatório 
mensal era confeccionado por profissionais da equipe gestora local e inserido na plataforma digital. 
Os dados eram monitorados pelo Hospital PROADI-SUS responsável que avaliava e retornava com 
orientações para planejamento de novas ações. A liderança local era responsável por divulgar os 
resultados mensais para alta gestão, lideranças multiprofissionais e profissionais da assistência, além 
de disponibilizar no quadro da unidade para discussão nas rondas locais

... continuação

UTI - unidade de terapia intensiva; IHI - Institute for Healthcare Improvement; PAV - pneumonia associada à ventilação mecânica; IPCS - infecção primária da corrente sanguínea; ITU – infecção do trato urinário; PNSP/MS - 
Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde; SAP - sessão de aprendizagem presencial; SAV - sessão de aprendizagem virtual; CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; H – hospital; 
CDC - Centers for Disease Control and Prevention; PDSA - plan-do-study-act; IRAS - infecções relacionadas à assistência à saúde.
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Tabela 3S - Descrição dos resultados da implementação da colaborativa em cinco unidades de terapia intensiva brasileiras, no período de janeiro de 2018 a junho de 2019, 
descritos conforme taxonomia de Proctor(9)

Conceitos de implementação de resultados(9) Implementação dos resultados na colaborativa em cinco hospitais deste estudo
Aceitabilidade
 Percepção, entre as partes interessadas na implementação, de 

que um determinado tratamento, serviço, prática ou inovação é 
agradável, palatável ou satisfatório13

Na ocasião da apresentação inicial e do detalhamento do projeto para formalização da parceria houve 
percepção das equipes gestoras locais das cinco unidades participantes de que a inovação seria 
satisfatória para melhoria da qualidade da assistência nas UTIs. Após apresentação local do projeto 
aos demais participantes (equipe multiprofissional de cada UTIs e outros setores dos hospitais, como, 
por exemplo, farmácia, serviço social e diretoria), houve uma impressão geral de que o projeto seria 
interessante, se implementado nas UTIs

Adoção
 Intenção, decisão inicial ou ação para experimentar ou empregar 

uma inovação ou prática baseada em evidências14

Obteve-se adesão das cinco UTIs dos hospitais selecionados que firmaram contrato por meio de carta 
com a diretoria do hospital, em dezembro de 2017. Houve decisão das equipes locais, após conhecerem 
o projeto, de empregar essa inovação baseada em evidências em suas UTIs. Representantes de cada 
um dos cinco hospitais participaram durante os 18 meses seguintes de 100% das reuniões presenciais 
e virtuais

Adequação
 Adequação percebida, relevância ou compatibilidade da inovação 

ou prática baseada em evidências para um determinado ambiente 
de prática, equipe assistencial ou consumidor; e/ou percepção de 
adequação da inovação para tratar de uma questão ou problema 
específico15

O método inovador, por meio de testes de mudanças em ciclos rápidos, para assegurar a execução das 
medidas de prevenção contra IRAS (bundles), foi considerado adequado, por ser baseado em evidências. 
Houve expectativa inicial da equipe multiprofissional, principalmente de enfermagem, de que a inovação 
pudesse levar a uma maior demanda de trabalho, contudo, com a continuação do projeto, foi considerada 
compatível com a rotina de cuidados dispensados pela equipe assistencial
A partir do seguimento do projeto, ficou claro para as equipes que a estratégia da colaborativa resultava em 
mudanças na assistência, vistas por observação do trabalho diário da equipe, pois, na maioria dos hospitais, a 
realização e o registro dos itens dos bundles de prevenção de IRAS não constavam da rotina antes do projeto

Viabilidade
 É definido até que ponto um novo tratamento ou uma inovação 

podem ser usados com sucesso ou realizados dentro de uma 
determinada agência ou ambiente(9)16

A inovação de buscar melhorias por meio dos PDSAs para adesão aos bundles de prevenção das IRAS foi 
realizada com melhoria da assistência à saúde e redução significativa das infecções em 18 meses. Houve 
melhoria no conhecimento dos itens dos bundles e da necessidade de seu cumprimento. No entanto, a 
adesão a todos os itens dos bundles e seus registros ainda foram insuficientes, pois foi atingida a meta de 95% 
em três hospitais em três bundles. Mesmo com lacunas na adesão, houve sucesso, comprovando a viabilidade
Todos os hospitais cumpriram a meta de redução de infecção, em 18 meses, em pelo menos uma das IRAS. 
Dois cumpriram em duas e um dos hospitais cumpriu a meta estimada para as três, inclusive para 36 meses

Fidelidade
É definida como o grau em que uma intervenção foi implementada conforme 
prescrito no protocolo original ou planejada pelos desenvolvedores do 
programa17

O projeto original foi implementado integralmente pelos cinco hospitais, e houve também fidelidade no 
uso da principal ferramenta de melhoria, que foram os PDSAs

Custo de implementação (Implementation cost) Todos os custos de planejamento e implementação foram patrocinados pelo Ministério da Saúde do Brasil
Penetração
 É definida como a integração de uma prática dentro de uma 

configuração de serviço e seus subsistemas18

Todas as equipes multiprofissionais das cinco UTIs ficaram cientes da inovadora forma de testar 
mudanças (PDSAs) e da necessidade de manter as medidas preventivas para IRAS que foram 
incorporadas às rotinas práticas diárias
Os PDSAs foram usados para também testar outras ideias na melhoria da assistência nas UTIs, 
diferentes das específicas para redução de IRAS
Houve divulgação e utilização da prática em outras UTIs dos hospitais, embora não incluídas no projeto original

Sustentabilidade
 É definida como a extensão em que um novo tratamento 

implementado é mantido ou institucionalizado dentro das operações 
estáveis e contínuas de uma configuração de serviço19

A sustentabilidade será objeto de outros estudos, já que o projeto continua por mais 18 meses, até 
dezembro 2020

UTI - unidade de terapia intensiva; IRAS - infecções relacionadas à assistência à saúde; PDSA - plan-do-study-act.

1Texto original: “Governments and other payers of services issue requests for proposals to deliver the innovation, use contracting processes to motivate providers to deliver the clinical innovation, and develop new funding formulas 
that make it more likely that providers will deliver the innovation.”(8)

2Texto original: “Develop a formal implementation blueprint that includes all goals and strategies. The blueprint should include the following: 1) aim/purpose of the implementation; 2) scope of the change (e.g., what organizational 
units are affected); 3) time frame and milestones; and 4) appropriate performance/progress measures. Use and update this plan to guide the implementation effort over time.”(8)

3Texto original: “Develop and format manuals, toolkits, and other supporting materials in ways that make it easier for stakeholders to learn about the innovation and for clinicians to learn how to deliver the clinical innovation.”(8)

4Texto original: “Facilitate the formation of groups of providers or provider organizations and foster a collaborative learning environment to improve implementation of the clinical innovation.”(8)

5Texto original: “Hold meetings targeted toward different stakeholder groups (e.g., providers, administrators, other organizational stakeholders, and community, patient/consumer, and family stakeholders) to teach them about 
the clinical innovation.”(8)

6Texto original: “Seek guidance from experts in implementation.”(8)

7Texto original: “Recruit and cultivate relationships with partners in the implementation effort.”(8)

8Texto original: “Evaluate current configurations and adapt, as needed, the physical structure and/or equipment (e.g., changing the layout of a room, adding equipment) to best accommodate the targeted innovation.”(8)

9Texto original: “Implement changes in a cyclical fashion using small tests of change before taking changes system-wide. Tests of change benefit from systematic measurement, and results of the tests of change are studied for 
insights on how to do better. This process continues serially over time, and refinement is added with each cycle.”(8)

10Texto original: “Collect and analyze data related to the need for the innovation.”(8)

11Texto original: “Capture local knowledge from implementation sites on how implementers and clinicians made something work in their setting and then share it with other sites.”(8)

12Texto original: “Collect and summarize clinical performance data over a specified time period and give it to clinicians and administrators to monitor, evaluate, and modify provider behavior.”(8)

13Texto original: “The perception among implementation Stakeholders that a given treatment, service, practice, or innovation is agreeable, palatable, or satisfactory.”(9)

14Texto original: “Defined as the intention, initial decision, or action to try or employ an innovation or evidence-based practice.”(9)

15Texto original: “Perceived fit, relevance, or compatibility of the innovation or evidence based practice for a given practice setting, provider, or consumer; and/or perceived fit of the innovation to address a particular issue or problem.”(9)

16Texto original: “It is defined as the extent to which a new treatment, or an innovation, can be successfully used or carried out within a given agency or setting.”(9)

17Texto original: “It is defined as the degree to which an intervention was implemented as it was prescribed in the original protocolor as it was intended by the program developers.”(9)

18Texto original: “It is defined as the integration of a practice within a service setting and its subsystems.”(9)

19Texto original: “It has defined as the extent to which a newly implemented treatment is maintainedor institutionalized within a service setting’s ongoing, stable operations.”(9)


