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SUMÁRIO/AGENDA:

I. Gestão do Risco em hospitais: porquê e para quê?

II. Novos hospitais: O que deve ser tido em conta?
- Contratação: Definição clara do “objecto” a contratar:

a) caracterização da população a abranger;

b) tipologia do(s) serviço(s) a oferecer;

- Projecto: Adequação  ao “objecto”:
a) envolvimento dos utilizadores: internos e externos; 

b) ultimas evidencias/peritos;

- Construção/Equipamento(???): C. encargos robusto; fiscalização eficaz;

- Gestão: Assumir a qualidade e segurança com eixo critico do Plano Estratégico;

III. Em jeito de conclusão…
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I. GESTÃO DO RISCO: porquê e para quê?!

A prestação de cuidados de saúde, pela 

natureza e complexidade da(s) sua(s) 

actividade(s), constitui uma área de risco 

por excelência.
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Introdução: Introdução: Gestão do riscoGestão do risco -- porquê?porquê?

 A prestação de cuidados de saúde é cada vez mais 
complexa, incerta e mesmo perigosa;

 Doentes, ambientes de trabalho e tecnologias contribuem 
para tal, a par com uma enorme exigência de processos e 
de resultados...

 A Segurança dos doentes assume assim prioridade 
máxima, sendo hoje paradigma da Qualidade;

 Os Erros e Eventos Adversos são inevitáveis mas os seus 
efeitos podem ser minimizados por  um correcta Gestão do 
Risco.
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ConceitoConceito dede riscorisco ::

 AcontecimentoAcontecimento queque produzproduz umum efeitoefeito negativo,negativo, directodirecto ouou
indirecto,indirecto, sobresobre aa qualidadequalidade dosdos cuidadoscuidados e/oue/ou queque podepode ameaçarameaçar
aa segurançasegurança (a(a vida)vida) dasdas pessoaspessoas..

 PodePode gerargerar umum elevadoelevado custo,custo, desviandodesviando assimassim recursosrecursos dada suasua
finalidadefinalidade normalnormal..

 AfectaAfecta aa imagemimagem ee aa reputaçãoreputação dada organizaçãoorganização ee dosdos seusseus
profissionaisprofissionais..
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Evolução do conceito de Evolução do conceito de gestão do riscogestão do risco
(últimos trinta anos (últimos trinta anos -- EUA)EUA)

Do “risk management” Do “risk management” defensivodefensivo , (fase de 1970 a 2000), ao , (fase de 1970 a 2000), ao 

mais recente “risk management” mais recente “risk management” preventivo e proactivopreventivo e proactivo , , 

(“Patient Safety Movement”(“Patient Safety Movement”-- a partir de 2000).a partir de 2000).

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

mailto:jacintoliveira@ordemenfermeiros.pt
http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


jacintoliveira@ordemenfermeiros.pt           jacintoliveira@ordemenfermeiros.pt           
Lisboa, 26 de Maio 2009

7

1º Congresso Nacional sobre os Novos 
Hospitais: Contratação, Projecto,   

Construção e Gestão

GestãoGestão dodo RiscoRisco –– oo queque é?é?

AbordagemAbordagem sistemáticasistemática cujocujo
objectivoobjectivo éé aa minimizaçãominimização dosdos
riscosriscos parapara osos utentes,utentes, visitas,visitas,
colaboradores,colaboradores, bensbens ee demaisdemais
agentesagentes interessados,interessados, atravésatravés
dede umum processoprocesso contínuocontínuo dede
avaliaçãoavaliação ee controlocontrolo..
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Eventos adversos (EA) nos cuidados de saúde:Eventos adversos (EA) nos cuidados de saúde:

 1010%% dosdos doentesdoentes hospitalizadoshospitalizados sofremsofrem todostodos osos anosanos umum aventoavento adversoadverso (RU,(RU,
NovaNova Zelândia,Zelândia, CanadáCanadá ee Europa)Europa) ;;

 1616..66%% dosdos doentesdoentes hospitalizadoshospitalizados sofremsofrem umum eventoevento adversoadverso (Estudo(Estudo
Australiano)Australiano) ;;

 9898 000000 dasdas mortesmortes hospitalareshospitalares devemdevem --sese todostodos osos anosanos aa erroserros clinicosclinicos (EUA)(EUA);;

 11..44 milhõesmilhões dede doentesdoentes hospitalizadoshospitalizados emem todotodo oo mundomundo adquiremadquirem umauma IACSIACS;;

 RURU:: 100100 000000 dasdas IACSIACS sãosão responsáveisresponsáveis porpor 55 000000 mortesmortes porpor anoano;;

 EUAEUA:: 11 emem cadacada 135135 doentesdoentes hospitalizadoshospitalizados adquiremadquirem umauma IACSIACS;;

 ((……))..

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

mailto:jacintoliveira@ordemenfermeiros.pt
http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


jacintoliveira@ordemenfermeiros.pt           jacintoliveira@ordemenfermeiros.pt           
Lisboa, 26 de Maio 2009

10

U E, (38.000 cidadãos na CE :1.000 portugueses):

- 23% sofreram erros clínicos (16%);

- 40% receiam erros no futuro;

- 67% confiam nos serviços de saúde:
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RESUMO PREOCUPANTE:

 10% de EA por admissão (sub-notificação)!

 5% de consequências muito graves!

 Mais de 50% evitáveis = erros!
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O impacto económico é significativo:O impacto económico é significativo:

 RU: custos de cerca de US$6 biliões por ano;RU: custos de cerca de US$6 biliões por ano;

 EUA:  cerca de US$29 biliões por ano;EUA:  cerca de US$29 biliões por ano;

 O problema dos eventos adversos é ainda maior nos O problema dos eventos adversos é ainda maior nos 
países em desenvolvimento. países em desenvolvimento. 
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 Outubro 2004 –
Lançamento da World 
Alliance for Patient 
Safety pelo Director Geral 
da OMS

 Para priorizar a resolução 
do problema  dos eventos 
adversos nos cuidados de 
saúde
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WHO WHO 
World Alliance World Alliance 

for Patient Safetyfor Patient Safety

to address the to address the 
problem of patient problem of patient 
safety worldwidesafety worldwide
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II. Novos hospitais: O que deve ser tido em conta?

• Contratação:

- Definição clara do “objecto” a contratar
a) caracterização da população a abranger;

b) tipologia do(s) serviço(s) a oferecer;

c) resultados esperados.
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II. Novos hospitais: O que deve ser tido em conta?

• Projecto:

- Adequação  ao “objecto”:
a) localização: diálogo compreensivo com a envolvente;

b) envolvimento dos utilizadores: internos e externos; 

c) ultimas evidencias/peritos;

d) versatilidade robusta; preço/efectividade; soluções consistentes

e) incorporação parcimoniosa de novas tendências. 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

mailto:jacintoliveira@ordemenfermeiros.pt
http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


jacintoliveira@ordemenfermeiros.pt           jacintoliveira@ordemenfermeiros.pt           
Lisboa, 26 de Maio 2009

18

1º Congresso Nacional sobre os Novos 
Hospitais: Contratação, Projecto,   

Construção e Gestão

II. Novos hospitais: O que deve ser tido em conta?

• Construção/Equipamento(???):

a) caderno de encargos blindado;

b) portfollio das empresas; 

b) fiscalização eficaz;

c) acompanhamento sistemático.

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

mailto:jacintoliveira@ordemenfermeiros.pt
http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


jacintoliveira@ordemenfermeiros.pt           jacintoliveira@ordemenfermeiros.pt           
Lisboa, 26 de Maio 2009

19

1º Congresso Nacional sobre os Novos 
Hospitais: Contratação, Projecto,   

Construção e Gestão

II. Novos hospitais: O que deve ser tido em conta?

• Gestão:
a) assumir a qualidade e segurança como eixo critico e estruturante

do Plano Estratégico, (politica consistente gestão do risco);

b) coerência, consistência e transparência decisional; 

c) politica consistente de recrutamento e gestão de R. H’s, (liderança 
efectiva; formação; comunicação; trabalho em equipa);

d) sistemas de informação fiáveis e interoperáveis;

e) indicadores de resultados indexados à complexidade;

f) alinhamento com a definição do “objecto” assumida e redefinição 
dinâmica adequada à procura;
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III. Em jeito de conclusão…
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III Em jeito de conclusão:

Os 7 Princípios da Segurança dos Sistemas:

 1 – A segurança das pessoas deve suplantar qualquer outra 
consideração; 

 2 – Mais vale prevenir que remediar;
 3 – A voz da segurança é independente;
 4 – A segurança geral é o resultado organizado dos esforços de cada 

um;
 5 – Errare humanum est, perseverare diabolicum;
 6 – O esforço de segurança deve ser adaptado aos objectivos;
 7 – Os resultados do esforço de segurança são mensuráveis.
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Muito        
obrigado!
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