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80 
Consultores 

especializados 

A Antares Consulting é uma empresa especializada 
exclusivamente no setor da saúde 
 

4 unidades de negócio 
complementares 

600 
Clientes 

10 
Escritórios 

24 
Países 

diferentes 

Presença Internacional 

Políticas e 
Serviços de 

Saúde 

Serviços 
Sociais 

 
Bioindústrias 

e Farmácia 
 Desenvolver 

Negócios e 
Investimento 
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Refletir sobre algumas razões que justificam a Gestão 

do Risco Clínico 

 

Partilhar estratégias e atuações para dinamizar uma 

cultura de Gestão do Risco e de Segurança do Doente 

 

Partilhar experiências desenvolvidas em organizações 

de saúde 

Objetivo  
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Modelos de 
Gestão de 

Risco 
Clínico 

A Gestão do Risco 
Clínico 

1 2 3 
Experiências 
ilustrativas 

 

Conteúdo 



5 

A gestão do risco e a segurança do doente converteram-
se nos últimos anos num tema central das políticas de 
saúde a nível mundial 

• A divulgação de relatórios sobre a magnitude das causas dos 

eventos adversos relacionados com os cuidados de saúde, 

captou a atenção: 

−Do público (que exige maior transparência) 

−Dos prestadores de cuidados (que aumentaram as 

medidas dirigidas para a contenção de riscos)  

−Dos reguladores 

− Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020 

1 

To Error is Human – Building a Safer Health system (IOM Institute of Medicine) 
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A gestão e risco, envolve um universo alargado de 
intervenientes, num contexto laboral, institucional, 
social e financeiro 1 

DOENTE 

Ambiente Institucional 

Ambiente Laboral 

Organismos 
 internacionais 

Poder 
legislativo 

Poder 
 judicial 

Associações de 
doentes 

Meios de 
Comunicação 

Associações  
de consumidores 

Associações  
profissionais 

Comissões 
 Clínicas 

Manutenção Enfermeiros Médicos 

Direção clínica 

Administrativos 

Acreditação 

Sociedades 
científicas 

Alta Direção Responsáveis 
 de Qualidade 

Auditorias 

Técnicos de Saúde 
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1 
O impacto causado pelos Eventos Adversos (EA) na saúde 
é elevado e ultrapassa em muito a dimensão do doente 
 

Sociedade 
• Incapacidade temporal ou total  
• Pensões   
• Aumentos dos custos devido à assistência    

Prestadores de Cuidados de Saúde 
• Internamentos e outros custos hospitalares 
• Pagamento de indemnizações 
• Custos com prémios de seguros 

Doentes 

• Perda de capacidade laboral 

• Perda de receitas e poder económico 

Impacto dos EA 

a crónicos e incapacitados por EA 

Ilustrativo 

• Diminuição da qualidade de vida 
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O desafio de mudar a cultura de segurança está em 

transformar os conhecimentos sobre os eventos 

adversos, hábitos e práticas seguras 

1 
Desafios 
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Promover uma cultura de segurança em todos os níveis dos cuidados de 
saúde, com uma atuação proactiva, preventiva e de aprendizagem. 

Quando a cultura de uma organização apreende a 
segurança e fala das suas falhas, a segurança do doente 
melhora… 1 

Falar sobre os riscos 
individuais e sistémicos  

Atuar para evitar  
reincidências 

 

 

 

 Cultura de 
segurança 

Perceber o que pode 
correr mal 

Reconhecer erros, 
aprender com eles e atuar 
para melhorar  
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… e os benefícios da generalização desta cultura 
repercutem-se em múltiplos níveis da organização 

1 
• Orientação para Melhoria Contínua  

 

• Inexistência/diminuição de rumores  

−Informação sobre o que pode correr mal e o que correu mal  

• Menor reincidência e gravidade 

−Aprendizagem 

• Redução do DANO para o doente 

−Prevenção + Comunicação  

• Redução de custos, relacionados com: 

–Prolongamento do tratamento/internamento 

–Gestão de queixas e reclamações 

–Sociais (prolongamento da baixa do doente) e financeiros (indemnizações) 
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1 
1 em cada 10 doentes internados sofre um 

evento adverso durante o seu internamento… 

 

…e quase metade dos mesmos poderão ser 

evitados 

Os dados…. 
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Os números por detrás dos Eventos Adversos (EA)                       
      

Pais  
Taxa 

incidência 
Evitáveis 

Portugal 11,10% 53% 

EUA 13,50% 44% 

Suécia 12,30% 70% 

Inglaterra 10,80% 48% 

Espanha 9,30% 50% 

Canada 7,50% 37% 

Inúmeros estudos e publicações, em vários 

países, evidenciam a frequência dos EA: 

• A taxa de incidência varia entre cerca 

de 4% a 17% em sistemas de saúde 

menos desenvolvidos. 

• Cerca de 40 a 80% dos EA são 

considerados preveníveis ou evitáveis. 

1 
Ilustrativo 
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26% 

16% 

12% 11% 
10% 

6% 5% 

15% 

Problemas 
técnicos 

durante o 
procedimento 

Principais tipos de EA              

Tipo de EA 

1 

Dados Antares. Base 17.000 notificações 

Cerca de 60% dos doentes sujeitos a eventos adversos precisou de novos 
procedimentos e cerca de 70% de tratamentos adicionais 

Acidentes 
com 

utentes 
(queda) 

Medicação 
e fluidos 

Equipamentos 
e dispositivos 

médicos  

Processo 
documental 
e logístico 

Comportamento Associado 
ao 

ambiente, 
instalações 
e mobiliário  

Outros 
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Fonte: Eventos adversos na prestação de cuidados hospitalares em Portugal no ano de 2008,  Impacto económico de los eventos adversos en los hospitales españoles 

a partir del Conjunto Mínimo Básico de Datos 

Portugal 

Espanha 

+ 4.436 € 

Demora 
Média 

+ 10,3 dias + 7.865 € 

 Custos 
unitários  
por EA 

 2% 

 1,5% 

183M € 

Impacto no custo 
total em saúde 

De acordo com dados de Espanha, Reino Unido, Austrália o período de 
internamento devido a EA pode aumentar em média quatro a dez dias 

Os custos económicos da “não segurança do doente” 

 Acréscimo de custos por EA no internamento 

+ 10,7 dias 

1 
Ilustrativo 



15 

% de EA 
evitados 

Nº de dias de internamentos evitáveis 

1.000 5.000 

20% 0,9 M€ 4,3 M€ 

30% 1,3 M€ 6,4 M€ 

40% 1,7 M€ 8,6 M€ 

50% 2,2 M€ 10,8 M€ 

Alcançar um nível de segurança que permita reduzir EA 
pode representar uma poupança significativa nos 
hospitais 

* 

* – Estimativa do n.º de internamentos com  prolongamento da permanência devido a eventos adversos dos hospitais do SNS considerando o número 
de internamentos em 2009 (892.304), a ocorrência de eventos adversos em 10%, dos quais 58,7% com prolongamento da permanência no hospital. 

Estimativa da poupança gerada pela diminuição dos EA 
que implicam prolongamento da permanência no 

hospital 

Evitar 50% dos EA que provocam prolongamento da demora média 
representa uma poupança potencial da ordem dos 10 M€ 

1 

Simulação 
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1 
Muitos dos eventos adversos devem-se a situações do 
próprio sistema e não a negligência ou imprudência dos 
profissionais 

1)DGS 
2)ONSA 

• Fatores que deveriam fazer parte da análise de qualquer evento adverso: 

– Fatores humanos: rácio de profissionais-doentes, turnos, fadiga.  

– Fatores do processo: falhas nos diferentes passos do processo. 

– Equipamento: manutenção reativa e obsolescência. 

– Fatores ambientais:  ruído, espaço, mobiliário, por exemplo. 

– Gestão da informação: comunicação intra e inter-equipas. 

– Liderança: cultura organizativa em relação à segurança. 

– Supervisão: adequada. 

http://www.jointcommission.org/
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Encontrar soluções 
para limitar as suas 

consequências e 
evitar o seu 

reaparecimento 

Prever eventuais EA 
antes que ocorram 

mediante uma 
análise preliminar 

dos riscos 

Análise de Causa Raiz (ACR) 
 

• O que e como ocorreu? 

• Que fatores contribuíram para o evento adverso? 

• Qual foi a sua Causa Raiz? 

• Como prevenir que volte a ocorrer? 

1 
Reativa 

Prospetiva 

A melhoria da segurança do doente implica uma atuação 
conjugada sobre o conhecimento das causas e a 
prevenção 

Impacto 

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto 

1 2 3 4 5 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
e

 
 

Muito alta 5 5 10 15 20 25 

Alta 4 4 8 12 16 20 

Média 3 3 6 9 12 15 

Baixa 2 2 4 6 8 10 

Muito baixa 1 1 2 3 4 5 

Matriz de risco 

Risco muito grave – medidas preventivas urgentes. Não se deve prestar o serviço 
sem aplicação de medidas preventivas urgentes e sem acautelar solidamente o risco 

Risco elevado – Medidas preventivas obrigatórias. Devem-se controlar fortemente as 
variáveis de risco durante a prestação do serviço 

Risco moderado – estudar economicamente se é possível introduzir medidas preventivas 
para reduzir o nível de risco. Se não for possível, manter as variáveis controladas. 

Risco baixo- vai ser acompanhado mas não requer medidas preventivas iniciais. 
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A solução: 
Toda a atividade humana envolve uma margem de erro, 
controlar e minimizar o possível dano é a Gestão do Risco 
 
 
 
 A Gestão do Risco 

Estudar os eventos adversos derivados de cuidados de saúde, através da 
sua notificação e análise; 

Desenhar estratégias de prevenção e mitigação dos riscos, criando uma 
cultura de preocupação pela segurança. 

2 
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O Modelo teórico “ideal” da gestão do risco clínico, 
assenta em 3 pilares  

Operaciona- 
lizar 

controlar e 
acompanhar 

Analisar e 
avaliar os 

riscos 

Definir um 
plano de 

ações para 
gerir os 
riscos 

Governação na área da saúde 

Desenvolvimento de protocolos 

Formação dos profissionais 

Desenvolvimento de uma cultura 
corporativa do risco 

Processos 
de  suporte 

Processos 
chave 

Processos 
estratégicos 

Identificar e 
caracterizar 

os riscos 

Sistemas de informação e processos de 
gestão de risco 

Apoio Jurídico 
1 

2 

3 

2 

Política de gestão de riscos 
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As organizações de saúde implementam serviços 
orientados para a melhoria da qualidade assistencial e 
para a segurança dos doentes 

Políticas e Planos de 
Gestão da Qualidade 

Voz do cliente 

Segurança do doente 
Gestão por 
processos 

Indicadores e  
Benchmarking 

Gestão do 
conhecimento 

2 

Processos 
de  suporte 

Processos 
chave 

Processos 
estratégicos 
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As organizações de saúde implementam serviços 
orientados para a melhoria da qualidade assistencial e 
para a segurança dos doentes 

Políticas e Planos de Gestão da Qualidade 

2 
• Desenho de políticas de qualidade 

• Formação de equipas em gestão de riscos e  segurança 

• Certificação de processos, serviços, unidades,… 

Voz do cliente 

Segurança do doente Gestão por processos 

Indicadores e  Benchmarking 

Gestão do conhecimento 

• Desenvolvimento de modelos de excelência 

• Ferramentas para a gestão por processos 

• Modelo de qualidade (ISO, EFQM, Lean,…) 

• Reforço do “papel” do doente 

• Implementação do modelo de reclamações e sugestões 

• Definição da estratégia de orientação ao doente 

 

 

• Implementação de ferramentas de Scorecard 

• Estudos de benchmarking de práticas seguras 

• Implementação de ferramentas de BI 

 

• Sistemas de notificação  

• Programas de gestão de riscos 

• Sistemas de rastreabilidade  

• Cultura de qualidade e promoção do conhecimento 

• Portal web: notícias, eventos e newsletters… 

• Campanhas de comunicação interna e externa 
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Estratégias centradas em: 

– Envolver doentes e utentes 

– Desenvolver uma taxonomia de 
segurança ao doente 

– Investigação em segurança dos 
doentes 

– Implementar sistemas de notificação 
para reduzir o risco da assistência em 
saúde e melhorar a sua segurança  

– Informar e aprender para 
melhorar a segurança dos 
doentes. 

    Agência Nacional para a Segurança do doente (NPSA)  

 

Os 7 passos - chave para 

uma Unidade de Saúde mais segura: 

1. Criar uma cultura de 
segurança aberta e justa 

2. Dirigir e apoiar os profissionais 

3. Implementar sistemas de gestão 
de risco 

4. Promover e facilitar a notificação 

5. Envolver e informar o doente  

6. Aprender e partilhar lições sobre 
segurança 

7. Implementar soluções para 
prevenir danos. 

Diversas iniciativas internacionais  têm sido levadas a 
cabo no âmbito da gestão do risco e segurança do doente, 
sempre centradas numa cultura  de partilha e 
aprendizagem 2 
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Melhorar a segurança é uma exigência para todos: 
 
Doentes, Profissionais e sociedade em geral 

O que pode ser feito pelos prestadores de cuidados e pelos 

reguladores? 

 
Definir o Plano Estratégico de Segurança do 
Doente 

Implementar Sistemas de notificação e registo de 
EA, análise e melhorias 

 

1 

2 

2 
Alguns 

Exemplos 
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 Definir o Plano estratégico de Segurança do     
Doente 

1 

• Definir uma estratégia de gestão do risco e segurança do doente que permita 

orientar e valorizar as atividades:  

 Alinhar os princípios e objetivos do modelo de segurança, em coerência com os 

objetivos estratégicos. 

 Implementar o sistema de monitorização, acompanhamento e avaliação, assim como 

ações de comunicação e formação necessárias. 

 Estabelecer a estrutura e os sistemas de gestão necessários. 

 Criar equipas pluridisciplinares. 

 Incorporar metas para a gestão do risco nos objetivos dos Departamentos e Serviços. 

Objetivo 

2 
Ilustrativo 
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G. Financiadores 

B. Confiança 

Melhorar a confiança no 
sistema de saúde 

A. Reconhecimento 

Reforçar a Liderança da  
segurança do doente 

C. Sustentabilidade 

Garantir a sustentabilidade 
económica do sistema 

D. Profissionais 

2 1 3 

10 

E. Utentes F. Cidadãos 

I. Avaliar as intervenções em 
segurança do doente 

Integrar a segurança do 
doente  nos sistemas de 

informação 

Definir intervenções 
mínimas para todos os 

Departamentos 

11 

12 

J. Comunicação 

Formalizar o Plano de 
Comunicação que 
torne visíveis as 

iniciativas 

Aumentar a 
visibilidade das 

iniciativas 

13 

14 

K. Gestão de conhecimento e formação 

Formação dos 
profissionais  

Criar cultura 
que incentive a 

notificação 

Fomentar a 
investigação e 
publicação de 

estudos 

Fomentar o 
Benchmarking 

L. Gestão dos 
recursos 

M. Sistemas de avaliação e 
registo 

N. Tecnologia de 
Informação e 
Comunicação 

Potenciar a utilização 
das TIC como eixo 
de comunicação 

Definir as funções 
de qualidade dos 
Departamentos 

Garantir os meios 
para melhorar a 

segurança 

Integrar com 
processo eletrónico 

os sistemas de 
registo de EA 

Reduzir a taxa de Eventos 
Adversos 

5 

H. Implantação do Plano Estratégico  

Consolidar o 
compromisso dos 

profissionais 

Formalizar os processos relacionados com a 
segurança do doente 

Informar os doentes 9 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

Reforçar a confiança na 
segurança no sistema de 

saúde 

6 Dispor dos recursos 
consumidos pela “não 
segurança” para usos 

alternativos 

7 Aumentar a notoriedade 
da AVS sobre os temas de 
segurança do doente no 

âmbito profissional 

4 

R
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8 

10 



27 

Exemplo de iniciativas a implementar para concretizar o 
Mapa Estratégico 

Defini o Plano Estratégico de Segurança do Doente 1 

2 
 

1. Realizar Jornadas sobre Qualidade Assistencial e Segurança do Doente com 

atribuição de prémios “Segurança do Doente”. 

2. Desenvolver um portal/página web como uma forma de comunicação da informação. 

3. Consensualizar os indicadores para avaliar e comparar os resultados. 

4. Comunicar e difundir os resultados das iniciativas e programas promovidos. 

5. Realizar programas de formação em práticas seguras. 

6. Implementar sistemas de notificação de Eventos Adversos. 

7. Introduzir o sistema de registo de Eventos Adversos no processo clínico eletrónico.  

8. Definir e documentar os processos necessários para avaliar o cumprimento das iniciativas. 

9. Normalizar estudos (EPIDEA, APEAS), partilhar os resultados e as medidas corretivas. 

Ilustrativo 
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2 
• Ferramenta, baseada num ambiente web, permite aos profissionais notificar de forma 

sistemática os EA, fazer análises e definir ações de melhoria. 

Implementar Sistemas de notificação e registo de EA, análise e 
melhorias 

2 

Clinical Risk Management System 

http://www.patientsafety.com/
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Notificar  e classificar os eventos de acordo com 
uma matriz de risco 

Implementar Sistemas de notificação e registo de EA, análise e melhorias 2 

2 
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Elaborar relatórios que permitem a análise em diferentes 
perspetivas 

Implementar Sistemas de notificação e registo de EA, análise e melhorias 2 

2 



31 

Inter-agir e dar feedback aos intervenientes 

Implementar Sistemas de notificação e registo de EA, análise e melhorias 2 

2 
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Analisar os EA com diferentes metodologias e 
implementar  as ações de melhoria 

Implementar Sistemas de notificação e registo de EA, análise e melhorias 2 

2 
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Portal web sobre Segurança do Doente 

3 
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Antares Consulting 
Politicas de saúde e hospitais 

“Errar é humano. Ocultar os erros é uma 
inconsciência. Não aprender com eles, é 

imperdoável” 

 prodrigues@antares-consulting.com 

 

 Liam Donaldson WHO, World Alliance for Patient Safety 


