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Definição de “Risco”

As organizações de todos os tipos e dimensões 

enfrentam factores e influências, internos e 

externos, que tornam incerto se, e quando, 

atingirão os seus objectivos. 

O efeito que esta incerteza tem nos objectivos de 

uma organização designa-se por “risco”.

ISO 31000 – 2012 Gestão do risco, princípios e linhas orientadoras



Pensamento baseado no risco

Contribui para promover a melhoria contínua, na

medida que minimiza efeitos indesejados mas é

também um recurso importante para analisar

novas oportunidades de melhoria.

ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos 



Importância da gestão do risco 

Favorece uma atitude pró-activa e não apenas

reactiva das organizações de modo a reduzir e

evitar efeitos indesejados na prossecução dos seus

objectivos.



A visão do risco

Nas Normas para o Laboratório Clínico - NLC/OF – 2016

Gestão do risco do doente e do erro laboratorial

Risco biológico  (resíduos; malas de transporte de amostras) 

Melhoria –
…A gestão do risco e a prevenção do erro laboratorial
é central no SGQ do laboratório. As acções desenvolvidas
para enfrentar estes riscos devem ser proporcionais ao
potencial impacto na conformidade do serviço
laboratorial e devem ser capazes de modificar os
processos para reduzir ou eliminar os riscos identificados

(Continua a referir a implementação de acções preventivas)



A visão do risco

• Na ISO 9001:2015 

Avaliar os riscos e planear e implementar processos para 

os tratar  (Gestão do risco) tendo em conta:

Objectivos da organização (oportunidades)

Contexto organizacional (interno e externo); 

Factores internos e externos; 

Requisitos das partes interessadas relevantes; 



Objectivos dos Laboratórios de 
Análises Clínicas

• Fornecer resultados analíticos exactos e
precisos, em tempo útil, de amostras
biológicas, colhidas e mantidas nas condições
adequadas.

• Ajudar o médico na prescrição dos testes e na
sua correcta interpretação.

• Satisfazer os requisitos do utente e do médico
prescritor. (satisfação dos clientes)



A visão do risco

• Na ISO 9001:2015 

Avaliar os riscos e planear e implementar processos para os 

tratar  (Gestão do risco) tendo em conta:

Objectivos da organização (oportunidades)

Contexto organizacional (interno e externo); 

Factores internos e externos; 

Requisitos das partes interessadas relevantes; 



Contexto externo e interno

• Contexto externo inclui: Ambiente cultural, social, político, 

legal, regulatório, financeiro, tecnológico, económico, natural e 

competitivo, seja ao nível internacional, nacional, regional ou local; 

Relacionamento com, e percepções/valores das partes interessadas 

externas

▪ Contexto interno inclui:  Cultura organizacional; Governança, 

estrutura organizacional, responsabilidades e autoridades; Politicas, 

objetivos e estratégias, Recursos (capital, tempo, pessoas, processos, 

sistemas e tecnologias); Sistemas de TI, fluxos de informação, 

processos de tomada de decisão (tanto formais com informais)

ISO 31000 - – 2012 Gestão do risco, princípios e linhas orientadoras



A visão do risco

• Na ISO 9001:2015 

Avaliar os riscos e planear e implementar processos para os 

tratar  (Gestão do risco) tendo em conta:

Objectivos da organização (oportunidades)

Contexto organizacional (interno e externo); 

Factores internos e externos; 

Requisitos das partes interessadas relevantes; 



Factores externos e internos 

• A organização deve: determinar factores externos e

internos que são relevantes ao propósito e à direcção

estratégica da organização e que afectam sua habilidade

de alcançar os resultados pretendidos do SGQ e

monitorar e analisar criticamente as informações sobre

estes factores.

Exs: Análise do impacto da nova legislação; Análise 

SWOT das forças e fraquezas da organização 

(recursos humanos, tecnológicos etc.)



A visão do risco

• Na ISO 9001:2015 

Avaliar os riscos e planear e implementar processos para os 

tratar  (Gestão do risco) tendo em conta:

Objectivos da organização (oportunidades)

Contexto organizacional (interno e externo); 

Factores internos e externos; 

Requisitos das partes interessadas relevantes; 



Requisitos das partes interessadas

• “A organização deve determinar quais são as partes 

interessadas relevantes ao SGQ, 

• Determinar os requisitos das partes interessadas que são 

relevantes para o SGQ

• Monitorar e analisar criticamente informações sobre estas 

partes interessadas e seus requisitos relevantes 

Ex: Planear  com que periodicidade são revistos estes  

requisitos e quem são os responsáveis pela sua 

revisão/actualização



Gestão do risco

• Conjunto de actividades coordenadas para
dirigir e controlar a organização no que
respeita ao “Risco”.



Gestão do risco

Ao longo deste processo comunicam com e

consultam as partes interessadas,

monitorizando e revendo o risco e os meios de

controlo que o estão a alterar, de forma a

assegurarem que não é necessário um

tratamento de risco suplementar.

ISO 31000 – 2012 Gestão do risco, princípios e linhas orientadoras



Construção de uma matriz de risco

1 - Identificação das partes interessadas relevantes e seus requisitos

Exs: utentes; Médicos prescritores, clientes internos

2 - Identificação dos riscos associados aos diferentes processos

3 - Análise do nível de risco

4 - Avaliação dos riscos

5 – Construção da matriz de risco e sua monitorização



Requisitos relevantes das partes 
interessadas

• Utentes: 

exs: 

1U- Rapidez  e cortesia no atendimento;

2U- Informação sobre correcta preparação prévia para colheita;

3U- Colheita de sangue correcta  (na primeira tentativa, rápida, indolor,

sem deixar marcas);

4U- Rapidez dos resultados (ex: envio por SMS ou email);

5U- Cumprimento do prazo de entrega.

….



Plano para controlo dos requisitos relevantes das 
partes  interessadas 

Partes
Interessadas 
relevantes

Requisitos Impacto Indicador Controlo Resultados

1U-Rapidez  e 
cortesia no 
atendimento

Médio Inquérito 
satisfação

Semestral

Utentes 2U-Informação 
sobre preparação
para colheita

Médio Nº ocorrências/
Repetição de 
colheita

Mensal

3U-Colheita de 
sangue adequada

Forte Ocorrências/
Não 
conformidades

Mensal

4U-Rapidez dos 
resultados

Médio Inquérito
satisfação 

Semestral

5U- Cumprimento 
prazos de entrega

Forte Ocorrências/
Não 
conformidades

Mensal



Requisitos relevantes das partes 
interessadas

• Médicos: 

exs: 

1M-Resultados exactos e em tempo útil;

2M-Fácil acesso aos especialistas do laboratório;

3M-Resultados das análises anteriores no boletim dos resultados;

4M-Arquivo da amostra para análises suplementares sem ser

necessário fazer nova colheita (crianças) ou para comparação de 

resultados. 

…..



Requisitos relevantes das partes 
interessadas

• Clientes internos (processo analítico): 

exs: 

1CI- Correcta identificação do utente e marcação das amostras;

2CI- Ficha acompanhada da informação clínica;

3CI- Amostra em quantidade suficiente e bem armazenada;

4CI- Amostra colhida nas condições correctas  (paciente e 

tubos) para os parâmetros analíticos a analisar.

5CI – Tubos marcados correctamente

….



Plano para controlo dos requisitos relevantes das 
partes  interessadas 

Partes
Interessadas 
relevantes

Requisitos Impacto Indicador Controlo Resultados

Médicos
prescritores

Cliente
interno
(processo 
analítico)

…..

…...

……



Identificação dos riscos 

• Objectivos: Identificar riscos e soluções para os mesmos

para os diferentes processos do laboratório

• Técnicas:

Qualitativas  -

Brainstorming ou Grupo nominal (8 -10)

Quantitativas -

Diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe

(analisa problemas e as suas soluções numa forma gráfica)



Exemplo de diagrama em espinha de 
peixe

Tarefa Paciente

Condições laborais

Tubo mal 
armazenado

Técnico

Recursos

Repetição 
de 

colheita

Organização

Falta material

Falta informação
do técnico

Identificação 
incorrecta

Veias difíceis

Incumprimento
condições colheita

Mal informado

Falta de 
coordenação

inexperiênciaFalta de
formação

Carga de trabalho 
excessiva



Análise e avaliação dos riscos

• Análise: 

Processo destinado a compreender a natureza do risco 
e a determinar o nível de risco.

• Avaliação:

Processo de comparação dos resultados da análise do
risco com os critérios do risco para determinar se o
risco e/ou a respectiva magnitude é aceitável, tolerável
ou intolerável.



Análise do nível dos riscos

• A determinação do nível de risco tem por base a 
gravidade e a probabilidade de ocorrência do mesmo:

Exs: 

Gravidade Classificação Probabilidade Classificação

Baixa 1 Remota 1

Limitada 2 Ocasional 2

Moderada 3 Frequente 3

Severa 4 ----------------- -----------------



Análise do nível e dos critérios dos riscos

1 a 3 risco aceitável: monitorizar
4 a 6 risco tolerável: plano de acção

8 a 12 risco intolerável: plano de acção imediato

Exs: Frequência Gravidade

1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12



Construção da matriz de risco 

MATRIZ DE RISCO – PROCESSO PRÉ -ANALÍTICO
AVALIAÇÃO INICIAL

Questão 
interna/ 
externa

Requisitos 
das partes 

interessadas
Actividade

D
at

a

Riscos

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

G
ra

vi
d

ad
e

G
ra

u
 d

e 
R

is
co

Consequência / 
Impacto

Responsável

Interna 2U/1M
Colheita

Recepção/
…….

Realizar análises sem cumprir
condições pré-analíticas com
compromisso de resultados

1 2 2
Repetição de 

colheita/Médio
Técnico de 
colheitas

Externa/
interna

3U/1M
Colheita

Amostra hemolisada ou
coagulada. Impossibilidade de
efetuar análise

2 3 6
Repetição de 

colheita/Forte
Técnico de 
colheitas

Interna 5CI/3U
Colheita

Identificação do produto
incorrecta, por troca de
etiquetas, entre processos

1/2 4 4/8

Repetição de colheita/ 
Troca de resultados 

entre 2 utentes/Forte

Técnico de 
colheitas

Interna/
externa

5U/1M

Recepção
Analítica

Pós -
analítica

Má monitorização das
urgências: atraso na hora ou dia
de entrega do resultado.

2 3 6
Atraso no diagnóstico/

Perda de consulta/Forte
Recepção



Construção da matriz de risco 

MATRIZ DE RISCO – PROCESSO PRÉ ANALÍTICO
GESTÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Plano de acção Monitorização Periodicidade

D
a

ta
 d

a
 

a
v

a
li

a
çã

o

Verificação
Plano de 

acção

Novo nível de 
risco

Não
Nº de repetições de 

colheita por má 
preparação do utente

Mensal ……….. Não se aplica Não

Sim. Identificar as causas 
(técnico ou utentes)

Mudar material colheita
Formar os técnicos

Nº de repetições de 
colheita por hemólise ou 

coágulo
Mensal ……….. (Observações) Sim

Sim. Formação dos 
técnicos. Alteração do 

processo. 

Nº de repetições de 
colheita por má marcação. 

Auditorias internas 

Mensal
Trimestrais

--------- (Observações) Sim

Sim. Alteração do processo
Nº de ocorrências/não 

conformidades
Mensal ----------

(Observações)
Sim



Muito obrigada pela vossa atenção!!


