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Dedicatória 

 

Este e-book é dedicado à minha esposa e ao meu filho. Vocês são a 

minha inspiração e a força para tudo o que faço. 

 

Também dedico este livro a todos aqueles que querem melhorar os 

locais onde trabalham e garantir o menor risco possível para os doentes 

que estão ao seu cuidado. 

 

A Segurança do Doente não é um conceito abstracto e distante. É algo 

que devemos garantir todos os dias aos nossos doentes. 

A Avaliação do Risco é uma forma de a alcançar. 
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Avaliação do Risco 
Rápida e com Resultados 

Um manual prático, com exemplos e ferramentas 

para usar de imediato 

Olá, 

Este e-book não se baseia meramente em teorias académicas ou no 

“eco” da bibliografia teórica. 

Eu sou um profissional “do terreno” com uma experiência prática 

construída no dia-a-dia a resolver problemas complexos como aqueles 

que só uma organização de saúde é capaz de gerar. 

Vou ser direto e prático na apresentação dos cenários e das possíveis 

soluções propostas. 

Se procuras uma vasta fundamentação teórica ou extensas referências 

bibliográficas este livro não é para ti. 

Com este livro pretendo mostrar-te “como fazer” mas não poderei “fazer 

por ti”. 

Alguns recursos vão ser disponibilizados on-line e encontram-se 

assinalados. 

Vem comigo nesta viagem rumo à Segurança do Doente. 

 Fernando Fausto Margalho Barroso, 

Autor do Blog Segurança do Doente  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A sabedoria popular ensina-nos que “é melhor prevenir do que remediar”. 

Esta máxima é ainda mais importante no âmbito dos cuidados de saúde, 

em que qualquer risco inaceitável, se não for minimizado ou removido, 

pode resultar em dano desnecessário para o doente, profissional e 

instituição. 

 

A “Avaliação do Risco” é a ferramenta ideal para identificar de uma 

forma proactiva os riscos potenciais para o doente (profissional e 

Instituição), podendo ser utilizada de forma transversal em inúmeros 

locais e diferentes níveis de cuidados. 

 

Este livro tem como objetivos: 

 Estabelecer uma visão clara e simples sobre como realizar uma 

“avaliação do risco”. 

 Fornecer ferramentas simples de trabalho, que podem ser usadas 

de imediato, para realizar uma avaliação do risco eficiente; 

 Partilhar exemplos de avaliações do risco e quais as soluções 

propostas. 
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Com este livro pretendo incentivar a utilização da avaliação do risco ao 

nível da prática, e uma maior sensibilização e compreensão do seu 

potencial a todos os níveis (da prestação de cuidados à gestão de topo). 

 

O profissional que se encontra na “linha-da-frente” dos cuidados de 

saúde pode usar esta ferramenta para: 

 Avaliar os riscos para o doente sob os seus cuidados. 

 Avaliar os riscos para si próprio e outros profissionais. 

Esta ferramenta é aplicável e facilmente adaptada para uso em todos os 

locais de prestação de cuidados. 

 

Sugestão: Se estás integrado numa instituição que já tem 

implementado um sistema próprio de avaliação do risco (política, norma, 

procedimento ou orientação) certifica-te de que deténs um bom 

conhecimento desses documentos antes de começares a avaliar os 

riscos. 

Devem ser utilizados os documentos institucionais como suporte 

escrito, uma vez que esses são os documentos validados para a tua 

instituição. 
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É necessário fazer alguma coisa? 

O que pode correr mal? 

Com que frequência? Com que gravidade? 

 

 

O QUE É A “AVALIAÇÃO DE RISCO”? 

 

 

A avaliação de risco é uma metodologia que procura responder de 

forma muito simples a quatro perguntas relacionadas entre si: 

 

A realidade tem demonstrado que geralmente não é possível eliminar 

todos os riscos, mas os profissionais que trabalham em instituições de 

saúde (seja em hospitais, cuidados de saúde primários, consultórios ou 

clínicas privadas, lares de idosos, unidades de cuidados continuados, 

etc.) têm o dever de proteger os seus doentes, tanto quanto 

"razoavelmente possível". 

 

Isto significa que devemos evitar qualquer risco desnecessário. 
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Entende-se por um risco desnecessário um risco sobre o qual existe já 

abundante conhecimento e formas identificadas de o remover ou 

minimizar. 

 

Um exemplo: 

Considera uma simples sala de espera (num hospital, centro de saúde ou 

consultório). 

As tomadas elétricas existentes possuem proteções que impeçam que 

uma criança possa, inadvertidamente, introduzir pequenos objectos ou os 

seus dedos e assim receber um choque eléctrico? 

Pode parecer-te pouco provável, ou podes mesmo tentar justificar que – 

“o espaço é apenas para adultos” – Mas diz-me, quantas vezes os 

adultos vão acompanhados por crianças, que depois não supervisionam 

convenientemente? 

 

Outro exemplo: 

Apesar da legislação em vigor, quantas instalações sanitárias existem 

que não possuem portas com possibilidade de abertura pelo exterior, 

sistema de alarme para o caso do doente se sentir mal ou mesmo 

suportes de apoio para o utilizador? 

 

Os exemplos anteriores tem soluções simples, que ao serem 

implementadas reduzem significativamente os riscos identificados. 

É por isso que deves concentrar-te nos riscos que realmente importam – 

aqueles com potencial para causar danos – mantendo uma “mente 

aberta”. 
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Deves ainda manter a avaliação de risco simples, evitando a utilização 

de técnicas demasiado complexas para o tipo de risco a ser avaliado. 

 

Por último, a avaliação do risco não deve ser vista como um “instrumento 

de pressão” para com a hierarquia (seja ela qual for). A avaliação do 

risco é, acima de tudo, uma ferramenta proactiva para o profissional ou 

serviço, que permite identificar situações perigosas, riscos potenciais e 

agir AGORA. 

 

Alguns conceitos1 

 

Na avaliação de risco deves considerar os seguintes conceitos: 

Doente – Um doente é a pessoa que recebe os cuidados de saúde, em 

si definidos como serviços recebidos por indivíduos ou comunidades para 

promover, manter, monitorizar ou restabelecer a saúde. São referidos 

como doentes ao invés de clientes, utentes ou consumidores, apesar de 

ser reconhecido que beneficiários como uma grávida saudável ou uma 

criança submetida a imunização não podem ser considerados, ou 

considerarem-se, como doentes. 

Perigo – Uma situação ou acontecimento que favorece ou aumenta a 

probabilidade de surgir um evento adverso resultante de um perigo ou 

ameaça, ou que aumenta a extensão de um evento adverso; 

 

                                         
 

 

1
 Segundo a “Classificação Internacional para a Segurança do Doente”, disponível para download em 

https://www.dgs.pt/ms/8/pagina.aspx?codigoms=5521&back=1&codigono=001100150133AAAAAAAAAAAA  
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Risco – A probabilidade, alta ou baixa, de alguém ou algo ser 

prejudicado por um perigo, multiplicado pela gravidade do potencial de 

dano. 

O risco é a combinação da probabilidade de ocorrência de dano com a 

gravidade desse dano. 

 

Um risco clínico é a probabilidade de ocorrência de um resultado 

adverso, em consequência da investigação clínica, tratamento ou 

prestação de cuidados de saúde ao doente. 

 

Para cada risco identificado, é importante decidir se ele é significativo e 

se estão implementados controlos adequados (barreiras) e suficientes 

para garantir que o risco é devidamente controlado.  

 

Sugestão: A utilização de uma linguagem comum em “Segurança 

do doente” é fundamental. Para tal, a OMS publicou a “Classificação 

Internacional para a Segurança do Doente”, disponível para download 

na página oficial da Direcção Geral da Saúde em www.dgs.pt  
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Qual a diferença entre um Perigo e um Risco? 

 

Observa a seguinte imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

O perigo identificado (cama sem grades ou com as grades avariadas) 

favorece ou aumenta a probabilidade dos riscos associados (queda do 

doente; aumento do tempo de internamento; impossibilidade de manter 

um ambiente seguro) poderem ocorrer 

É comum um único perigo ter vários riscos associados. O importante 

é identificar o risco principal e atuar para prevenir a sua ocorrência. 

 

Vamos explorar alguns exemplos 

 

Um “medicamento” pode ser descrito como um perigo, já que existe o 

risco deste causar danos (reação adversa, extravasamento, etc.). No 

entanto, o risco desse dano é minimizado, desde que estejam 

implementados controlos efetivos (barreiras), por exemplo: identificação 

prévia das alergias do doente; verificar a permeabilidade do acesso 

venoso antes da administração do medicamento, etc. 

 

Perigo: Cama sem 

grades (ou grades 

“avariadas”) 

Riscos 
Potenciais Queda 

do 

Doente 

Impossibilidade 
de manter 

ambiente seguro 

Aumento do tempo de 
tratamento 
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Outro exemplo: 

Quando se considera um “Medicamento LASA”2, existem vários riscos a 

observar: 

Risco de: 

 Selecionar/Dispensar o medicamento errado, 

 Administração do medicamento errado ao doente, 

 Reação adversa ao medicamento, 

 Ausência de resposta terapêutica; 

 

Ainda outro exemplo: 

A inexistência de um procedimento de contagem de compressas/ferros 

cirúrgicos no final de uma cirurgia pode configurar uma situação 

perigosa, porque existe o risco de alguns destes objetos ficarem retidos 

no interior do doente. 

 

Uma forma de clarificar facilmente os riscos existentes é fazer a 

seguinte pergunta:  

- Esta situação é perigosa porque existe o risco de…? 

Normalmente a resposta chega rapidamente e de forma correta. 

 

Para evitar qualquer confusão, descreve cada “Perigo” e “Riscos 

Potenciais” de forma clara e separadamente. 

 

                                         
 

 

2 Medicamento LASA -  Os medicamentos com nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspecto semelhante, são conhecidos na literatura 
internacional por medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA).  Ver Norma nº 020/2014 de 30/12/2014 actualizada a 14/12/2015, 
disponível para download em http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0202014-de-30122014.aspx  

https://risco-clinico.blogspot.pt/
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Uma falha na descrição ou definição clara de cada risco é uma armadilha 

comum que pode levar a problemas na avaliação do risco dificultando a 

sua resolução. 

Um risco que esteja bem definido torna evidente quais as medidas 

preventivas e corretivas que devem ser adotadas para diminuir ou 

praticamente eliminar esse risco. 

 

Sugestão: Perante um problema para o qual tenhas dificuldade em 

encontrar uma solução, faz uma pesquisa no Google (em português e 

em inglês) e vais ficar surpreendido, não só porque esse problema já foi 

identificado antes, como também já foi resolvido. 

Vê como e adapta a solução referida ao teu problema/realidade. 

 

As vantagens de uma Equipa 

 

Permite-me aqui realçar a importância de realizar a avaliação do risco em 

Equipa. 

Por mais experiente que sejas, a verdade é que uma equipa permite que, 

no seu conjunto, sejam identificadas mais situações perigosas/riscos do 

que de forma individual. 

Isto ocorre porque cada um de nós temos experiências diferentes e 

observamos o mundo que nos rodeia de formas diferentes. 

A perspectiva, por exemplo, do quarto de um doente ou de um 

consultório médico ou sala de tratamentos, é necessariamente distinta 

entre diferentes profissionais (Auxiliares, Enfermeiros, Médicos, 

Técnicos, Gestores) e mesmo entre profissionais da mesma profissão  
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Assim é recomendável que sempre que realizares uma avaliação do 

risco, que esta seja feita em equipa. O resultado será certamente melhor, 

e todos vão sentir que fazem parte da solução. 
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7 ETAPAS PARA UMA AVALIAÇÃO DO 

RISCO 

 

 

Para uma melhor estrutura vamos considerar 7 Etapas consecutivas 

para realizar uma avaliação do risco. 

Essas etapas são: 

 

Vamos de seguida explorar em pormenor cada etapa. 

•Identificar os perigos 

1ª Etapa 

•Identificar os riscos associados 

2ª Etapa 

•Determinar quem está exposto ao risco 

3ª Etapa 

•Avaliar o nível de risco 

4ª Etapa 

•Quais as medidas corretivas a adoptar? 

5ª Etapa 

•Registar a Avaliação, Ações Propostas e o Responsável 

6ª Etapa 

•Rever e atualizar - Um ciclo contínuo 

7ª Etapa 
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