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GERENCIAMENTO DE RISCO

Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, 

condutas e recursos que auxiliam na identificação, análise, 

avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos 

adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a 

integridade profissional, o meio ambiente e a imagem 

institucional.

Traz reflexos diretos na qualidade do atendimento, 

evitando ou prevenindo danos ao paciente, bem como à 

própria instituição de saúde.

Faz parte da metodologia para a acreditação da ONA.



“Para ser eficaz, o gerenciamento de risco envolve um conjunto 

de ações voltadas para a identificação e classificação dos riscos 

inerentes a uma determinada atividade, permitindo prevenir sua 

ocorrência ou mitigar os danos, quando for impossível evitar sua 

ocorrência”
Guilherme Villa (Diretor do Hospital Quinta D´Or)

“No início a preocupação das instituições era voltada para as 

consequências dos erros e não para prevenção. Atualmente a 

gestão de riscos na área de saúde tem ênfase muito maior na 

identificação, mapeamento e acompanhamento das atividades, 

baseado em uma política preventiva, corretiva e contingencial, 

com foco na  redução de danos”.
Guilherme Villa (Diretor do Hospital Quinta D´Or)



Risco

 É a relação entre a probabilidade da  ocorrência de um evento 

e a consequência que este evento traz para a organização.

 O efeito da incerteza sobre os objetivos

Análise de Risco 

Um processo que identifica:

– recursos valiosos de sistema

– ameaças aqueles recursos

– quantifica as exposições de perda

GERENCIAMENTO DE RISCO



Perigo: Um conjunto de situações que podem contribuir para 

danos de várias dimensões.

Risco: Combinação entre a probabilidade e consequências de 

ocorrer um evento perigoso.

Perigo x Risco



São danos não intencionais decorrentes da assistência

prestada ao paciente, não relacionados à evolução natural da

doença de base.

Obrigatoriamente acarretam lesões mensuráveis nos

pacientes afetados, óbito ou prolongamento do tempo de

internação.

A importância dos Eventos Adversos reside na indicação

de falhas na Segurança do Paciente, refletindo o marcante

distanciamento entre o cuidado real e o cuidado ideal.

Evento Adverso



* The Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety v1.1. Final Technical 

Report and Technical Annexes, 2009. http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/en/

Qual o mínimo aceitável?

O “mínimo aceitável” se refere àquilo que é viável diante

do conhecimento atual, dos recursos disponíveis e do

contexto em que a assistência foi realizada frente ao risco

de não-tratamento ou outro tratamento.



A Segurança do Paciente não é nada mais que a redução

de atos inseguros nos processos assistenciais e o uso

das melhores práticas descritas de forma a alcançar os

melhores resultados possíveis para o paciente.

* The Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety v1.1. Final Technical 

Report and Technical Annexes, 2009. http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/en/

Então...



Gerenciamento de Risco

Redução da probabilidade da ocorrência de Eventos 

Adversos



Que atos inseguros são 

estes que invadem os 

hospitais causando danos 

aos pacientes?



Instrumento cirúrgico esquecido



Procedimento cirúrgico errado



Procedimento cirúrgico errado



Superdose de medicamento



Medicação intravenosa



Vaselina endovenosa



“Esse instante de que eu olhei pra garrafa, mas não vi, 

esse momento que meu cérebro desligou, esse instante eu não tenho 

como fugir, como escapar”, disse. 

“Tudo o que eu tinha, tudo o que eu sempre amei na minha vida 

acabou. Acabou tudo”. 
(em relação ao momento em que troca os frascos do medicamento)

“Eu ingressei na enfermagem por puro amor ao que eu fazia. 

Eu acreditava que aquilo o que eu fazia era vontade de Deus. 

Eu agradecia a Deus todos os dias por estar ali”, diz. 

(em relação a sua relação com a profissão)

“Desde o dia desse acontecimento, 

eu não consigo nem olhar pra ele.”
(em relação ao relacionamento com seu filho de 4 anos)

Vaselina endovenosa



Importância do Gerenciamento de Risco

A incidência de pacientes que sofrem alguma espécie de

evento adverso quando hospitalizados pode chegar a quase

17%, dependendo do estudo realizado.

Esses eventos adversos incluem: aumento do tempo de

hospitalização, lesões temporárias ou permanentes e até mesmo

o óbito.

É fundamental que se pense na importância do

gerenciamento de riscos voltado para a segurança do paciente.



 Aumentar a probabilidade de atingir os objetivos;

 Encorajar uma gestão pró-ativa;

 Estar atento para a necessidade de identificar e tratar os riscos

através de toda organização;

 Melhorar a identificação de oportunidades e ameaças;

 Atender as normas internacionais e requisitos legais e

regulatórios pertinentes;

Finalidades da Gestão de Risco

ABNT NBR ISO 31000 



 Melhorar o reporte das informações financeiras;

 Melhorar a governança;

 Melhorar a confiança das partes interessadas;

 Estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e o 

planejamento;

 Melhorar os controles;

 Alocar e utilizar eficazmente os recursos para tratamento do 

risco;

Finalidades da Gestão de Risco

ABNT NBR ISO 31000 



Finalidades da Gestão de Risco

 Melhorar a eficácia e eficiência operacional;

 Melhorar a prevenção de perdas e gestão de acidentes;

 Melhorar a aprendizagem organizacional; 

 Aumentar a resiliência da organização.

ABNT NBR ISO 31000 



ABNT NBR ISO 31000 

 Cria e protege valor;

 É parte integrante de todos os processos organizacionais;

 Aborda explicitamente a incerteza;

 É parte da tomada de decisões;

 É sistemática, estruturada e oportuna;

 Baseia-se nas melhores informações possíveis;

 É feita sob medida;

Princípios da Gestão de Risco



ABNT NBR ISO 31000 

 Considera fatores humanos e culturais;

 É transparente e inclusiva;

 É dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças;

 Facilita a melhoria contínua da organização.

Princípios da Gestão de Risco



 Estimulo à gestão proativa;

 Identificar e tratar os riscos na organização;

 Melhorar as oportunidades;

 Promover a locação e utilização eficaz dos recursos;

 Segurança e saúde;

 Prevenção de perdas;

 Confiança entre as partes interessadas para o melhor 

planejamento da instituição.

Resultados da Gestão de Risco
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1. Farmacovigilância

2. Tecnovigilância

3. Hemovigilância

4. Gestão de Resíduos

5. Controle de Infecção Hospitalar

5 PILARES
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FARMACOVIGILÂNCIA

Ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e prevenção
dos efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados a
medicamentos (OMS,2002).

Objetivos:

1) Detecção de reações adversas ou interações 
medicamentosas desconhecidas;

2) Detecção do aumento da freqüência de aparição de reações 
adversas conhecidas;

3) Identificação dos fatores de risco e mecanismos subjacentes 
nas reações adversas;

4) Avaliação dos aspectos quantitativos de risco;

5) Análise e disseminação das informações obtidas, necessárias 
à prescrição e regulação dos medicamentos;
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TECNOVIGILÂNCIA

Visa a segurança sanitária de produtos para saúde pós-
comercialização.

Exemplo: equipamentos, materiais, artigo médico-hospitalares,
implantes e produtos para diagnóstico.



29

HEMOVIGILÂNCIA

Sistema de avaliação e alerta, organizado com o objetivo de
recolher e avaliar informações sobre os efeitos indesejáveis e/ou
inesperados da utilização de hemocomponentes a fim de prevenir
seu aparecimento ou recorrência.

Controle mais rigoroso da Qualidade do Sangue:
 Exames Laboratoriais  do doador

 Exames Laboratoriais do receptor  (pré e pós-transfusão)

Controle sistemático da Reações Transfusionais (RTs) Agudas e 
Tardias

Garantia da Rastreabilidade do Sangue e Hemocomponentes

Busca ativa das Notificações 

Auxílio às investigações das reações tardias
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GESTÃO DE RESÍDUOS

Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS)

Conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implantados a
partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o
objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos
resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente,
visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde
pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.
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CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Conjunto de ações desenvolvidas e deliberadas sistematicamente,
com vistas a redução máxima possível da incidência e da
gravidade das infecções hospitalares.



ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR)

APR é uma metodologia estruturada para identificar, “a priori” os
riscos decorrentes da instalação de novas unidades/sistemas ou
da operação de unidades/sistemas existentes.

Passos para a avaliação dos riscos:

 Identificar os riscos

 Estimar o risco: probabilidade e gravidade do dano

 Decidir se o risco é tolerável

É feita uma avaliação qualitativa do risco, identificando-se
aqueles que requerem priorização.



IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E RISCOS

Perigo Risco Gravidade Probabilidade Barreira



GRAVIDADE

SEM DANO 1 Sem lesão ou lesão superficial sem necessidade de tratamento

DANO 

LEVE
2

Sintomas leves, perda de função ou danos mínimos ou 
moderados, mas com duração rápida, e apenas intervenções 
mínimas sendo necessárias (ex.: observação extra, investigação, 
revisão de tratamento leve).

DANO

MODERADO
3

Paciente sintomático, com necessidade de intervenção (ex.: 
procedimento terapêutico adicional, tratamento adicional), com 
aumento do tempo de internação, com dano ou perda de 
função permanente ou de longo prazo.

DANO

GRAVE
4

Paciente sintomático, necessidade de intervenção para suporte 
de vida, ou intervenção clínica/cirúrgica de grande porte, 
causando diminuição da expectativa de vida, com grande dano 
ou perda de função permanente ou de longo prazo.

ÓBITO 5
Dentro das possibilidades, em curto prazo o evento causou ou 
acelerou a morte

http://www.who.int/patientsafety/implementation/icps/icps_full_report_es.pdf, acessado em 11/06/13

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR)



PROBABILIDADE

NUNCA 1 Nunca ocorreu

REMOTA 2 Raramente ocorre / 2 x no mês

INCOMUM 3 É possível ocorrer / 3 x no mês

OCASIONAL 4

Ocorre frequentemente / o dano ocorre com 
relativa facilidade, algumas vezes por mês 
(4xmês)

FREQUENTE 5

Certamente ocorre / o dano ocorre com muita 
facilidade, várias vezes por semana ou 
diariamente

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR)



IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E RISCOS

Perigo Risco Gravidade Probabilidade Barreira

 Não manutenção 

de equipamentos

 Administração 

incorreta de 

medicamentos

 Material divergente 

do solicitado

 Perda do 

equipamento

 Não funcionamento 

no momento da 

cirurgia

 Funcionamento 

incorreto prejudicando 

a saúde do paciente

 Dosagem 

incompatível às 

necessidades do 

paciente

 Reações adversas

 Interações 

medicamentosas

 Cancelamento da 

cirurgia

 Rejeição cirúrgica

 Complicações 

cirúrgicas

 1

 4

 4

 4

 4

 2

 1

 3

 4

 2

 2

 2

 2

 3

 3

 2

 2

 3

 Manutenção 
periódica dos 
equipamentos

 Identificação do 
paciente

 Verificação de 
conformidade com 
prontuário

 Disponibilização 
prévia de materiais

 Check-list do 
material 
disponibilizado

EXEMPLO: Internação Cirúrgica



1. Identificar corretamente os pacientes;

2. Melhorar a comunicação entre profissionais

de saúde;

3. Melhorar a segurança na prescrição, no uso e

na administração de medicamentos;

4. Assegurar cirurgias em local de intervenção

correto, procedimento e paciente corretos;

5. Higienizar as mãos para evitar infecções;

6. Reduzir o risco de quedas e úlceras por

pressão.

Fonte: Ministério da Saúde, Portaria 529 de 1º de abril de 2013

METAS NACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE



Pequenas 

adequações da rotina 

de trabalho podem 

evitar muitas falhas...







Prescrição médica legível ou eletrônica





SACO 

ROSA

Concentrados eletrólitos, 

glicose a 50%  e Heparina EV

SACO 

MARROM

KCl (Cloreto de Potássio) a 

10% injetável

SACO 

AMARELO
QT’s parenterais

SACO 

PRETO

QT’s orais de geladeira e 

insulina

Identificação diferenciada de medicamentos



Fonte: Revista Melhores Práticas – Jan, Fev, Mar 2012 –

Experiência HCOR

www. http://revistamelhorespraticas.com.br, acessado em 26/03/12 

Identificação diferenciada de medicamentos

http://revistamelhorespraticas.com.br


Demarcação do sítio cirúrgico



Checklist pré e pós-operatório



Prevenção de Quedas



Prevenção de Quedas



Gestão da Manutenção de Equipamentos
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