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Introdução: O Processo de Avaliação de Riscos [1], o qual identifica, analisa e avalia a 

probabilidade de um evento acontecer, a fim de controlá-lo e/ou eliminá-lo, para que este não 

venha a prejudicar nenhum envolvido em uma instituição, é de extrema relevância [2]. Muitos 

profissionais da saúde são constantemente expostos à diversos riscos ocupacionais - dentre 

eles, os biológicos - por exercerem suas funções em um ambiente em que se manipulam 

perfurocortantes, líquidos corpóreos e outros tipos de fluidos [3]; o que caracteriza, por sua 

vez, as chamadas Situações de Perigo [1]. Além de que os clientes da instituição também 

podem estar expostos a algum tipo de dano devido à carência de métodos de segurança por 

parte de todos os envolvidos no serviço de saúde [4]. Objetivos: Enfatizar a importância de 

um aprimoramento contínuo da medida de Gerenciamento de Riscos em serviços de saúde, 

como um método preventivo e redutor de Fontes de Riscos e Situações de Perigo. Métodos: 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão de literatura, realizado entre Agosto e 

Setembro de 2019, a partir dos descritores “Gestão de riscos em saúde”, “Segurança do 

paciente” e “Riscos ocupacionais”. Mediante à isto, foram selecionados para leitura dois 

artigos (um em português e um em espanhol), dois relatórios (ambos em inglês) e uma norma 

brasileira, tendo-se como critério de inclusão artigos que abordem a temática de 

gerenciamento de riscos e relatórios que demonstrem dados quantitativos de ocorrências de 

eventos adversos em âmbito hospitalar. Foram excluídas as publicações com temas 

específicos e as que não enquadravam- se no tema e no delineamento de pesquisa em questão. 

Resultados e Discussão: De acordo com um estudo de erros e eventos adversos (EA) [4], no 

qual foram selecionados randomicamente 15.000 pacientes não psiquiátricos de 28 hospitais 

em Utah e no Colorado (EUA), em 1992, foram-se realizadas revisões de seus prontuários por 

enfermeiras, demonstrando EAs ocorridos: 32,6% ocasionados por negligência em Utah e 

27,4%, no Colorado. Além disso, óbitos ocorreram em 6,6% por EAs e 8,8% por negligência 

quanto a estes. Em um outro estudo realizado, entre outubro de 1993 à junho de 1995 [4], no 

qual profissionais relataram incidentes em hospitalizações na Austrália, foram registrados 805 

casos: 76% eram evitáveis e 27% apresentavam dano severo; dentre os 805, 51% foram 

relacionados a um manejo farmacológico inadequado e 23%, com carente comunicação entre 

pacientes e profissionais, além disso, 22% foram causados por erros de julgamento destes. 

Ademais, pesquisa feita no ano de 1993 [4], onde foram revistos 1.133 registros médicos de 

pacientes que sofreram EAs, demonstrou que 70% eram evitáveis, 6% potencialmente 

evitáveis e 24% não evitáveis; sendo os evitáveis mais comuns: erros técnicos (44%) e em 

diagnósticos (17%), falha na prevenção de danos (12%) e erro no uso de drogas (10%); sendo 

que todos estes apresentaram uma porcentagem de negligência. Por isso, medidas que 

previnam e/ou controlem Fontes de Risco, Situações de Perigo e EAs são essenciais para a 

formação de um ambiente e atendimento seguros a todos os envolvidos em uma instituição de 

saúde. Portanto, destaca-se os processos de Gerenciamentos de Riscos, que consistem em 

ações de controle, com o intuito de prevenir e/ou minimizar as probabilidades de situações de 

perigo à que todos podem estar submetidos; sendo estes processos melhor organizados 
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mediante a revisão da norma preconizadora dos princípios e diretrizes para uma adequada 

gestão e gerenciamento [1]. Dentre os principais riscos ocupacionais, destaca-se os 

biológicos, pois acarretam em consideráveis EAs na instituição de saúde. Este tipo de risco 

caracteriza-se por exposição à materiais perfurocortantes, amostras de laboratórios contendo 

secreções perigosas à saúde individual ou a carência de higienização adequada, aumentando 

os riscos de infecção/contaminação [3]. Por esse motivo a OMS aborda constantemente sobre 

o assunto divulgando, inclusive, que um a cada dez pacientes hospitalizados sofre um evento 

adverso associado à cuidados de saúde [5]. Por isso, ressalta-se que, neste contexto, uma das 

etapas da Gestão consiste nos Processos de Avaliação de Riscos, que compreende os passos 

de identificação, análise e avaliação destes; esta última auxilia no Tratamento de Riscos - esta 

etapa final pode evitar, reter, assumir, aumentar, remover a fonte, ou mesmo compartilhar o 

risco com outras partes a fim de modificá-lo [1]. Com este procedimento, promove-se uma 

melhor compreensão das decisões a serem tomadas fundamentadas no risco identificado, 

como no caso, precauções respiratórias, uso de luvas e outros equipamentos de proteção (EPIs 

e EPCs), minimizando fontes de risco. Com isso, conclui-se que para se obter um correto 

Gerenciamento de Riscos faz-se necessário uma adequada Gestão; essa possui componentes 

denominados Estrutura, Princípios e Processo da Gestão de Riscos, que fornecem as bases 

para a implementação e a melhoria da Gestão dos riscos identificados [1]. Para isso, tais 

fundamentos englobam políticas, recursos, objetivos e o envolvimento das partes interessadas. 

Portanto, sabendo-se que o Gerenciamento de Riscos é importante a qualquer instituição que 

preserve um ambiente de qualidade e que a NBR ISO 31000/2009 oferece uma orientação 

adequada aos gestores em geral, enfatiza-se componentes importantes e que não devem ser 

esquecidos no momento do planejamento institucional que, ao todo, são fundamentais para 

uma cultura da segurança: a formação de um Plano de Gestão de Riscos, o qual está contido 

na Estrutura de Gestão já mencionada, que define práticas e atribui responsabilidades a serem 

aplicados no Gerenciamento; a Definição do Contexto, interno ou externo, a qual é importante 

para se alcançar os objetivos de uma organização, pois ressalta o tipo de público e seu 

ambiente; e o Processo da Gestão de Riscos, etapa onde serão administradas políticas e 

práticas para estabelecer as ações de cada uma das etapas anteriores como as de comunicação, 

estabelecimento de contexto, análise, avaliação e tratamento dos riscos [1]. 

Conclusão/Considerações Finais: Por isso, o desejo de diminuir as origens dos riscos, as 

situações de perigo e os eventos adversos, leva à necessidade da dedicação no constante 

aprimoramento de métodos que ofereçam um ambiente seguro à coletividade, como os de 

gerenciar riscos; e a Norma Brasileira ISO 31000/2009 proporciona uma gestão eficaz e um 

gerenciamento coerente com o ambiente e os indivíduos em questão, pois orienta sobre quais 

as etapas que devem ser consideradas por cada gestor quando este for elaborar seu próprio 

programa organizacional. Ressaltando-se que este procedimento envolve profissionais de 

todos os setores da saúde, pacientes e seus familiares; tendo como finalidade proporcionar a 

todos um local seguro e atendimento de qualidade. Por isso o estímulo à criação e/ou 

participação de comitês de Gerenciamento de Riscos em unidades de saúde são tão 

importantes para prevenir/eliminar fontes de riscos, situações de perigo e eventos adversos 

(EAs). 

 

Descritores: Gestão de riscos, Riscos ocupacionais, Segurança do paciente. 
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