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Avaliação do risco

• Processo destinado a compreender a natureza do risco e a determinar o nível do 
risco. Inclui identificar potenciais riscos, a analise e as decisões sobre o 
tratamento do risco.

(NP ISO 31000/2012 – Gestão do risco – princípios e linhas de orientação)

• Avaliação do risco de infeção
• Programa de controlo de infeção da unidade de saúde

• Manual de Acreditação CHKS (2010 e 2016)
• Áreas específicas (cirurgia, oncologia,…)

• Auditorias internas e externas
• Agente microbiano (MRSA, VRE, SARS-CoV2, M. tuberculosis,…)

• Normas ou orientações
• Na comunidade (Doenças de Declaração Obrigatória)
• Interação com o doente



Avaliação do risco de infeção na 
interação com o doente
• É um processo inerente à qualidade dos cuidados prestados.

• É o primeiro passo para o planeamento, implementação e avaliação das
medidas de prevenção e controlo da infeção.

• Deve ser efetuada antes da interação com o doente ou com o seu ambiente
envolvente.

• Permite aos profissionais de saúde direcionar as intervenções individuais
necessárias para prevenir a infeção, a transmissão cruzada e definir
prioridades de intervenção.



Projeto ARI

• A Avaliação do Risco de Infeção tem a sua génese institucional em 2013 com 
a elaboração de um procedimento multissectorial 

(PM CIRA 116- Avaliação de risco de infeção no doente internado).

• A introdução do sistema SCLINICO no CHULC em 2013, tornou evidente a 
necessidade de uma plataforma digital específica de suporte à Avaliação do 
Risco de Infeção do doente internado.

• Em setembro de 2016, no âmbito da revisão do procedimento 
multissectorial, é iniciado o desenvolvimento do suporte digital para o 
projeto ARI.



Projeto ARI

Objetivo

• Evidenciar a avaliação de risco de infeção durante o internamento do doente

• Sensibilizar/ orientar os profissionais na alocação física do doente e nas 
medidas de isolamento a implementar

• Integrar diferentes níveis de cuidados



Metodologia do processo ARI
(PM CIRA 116)

Fundamentação pela 
cadeia de transmissão

Matriz de risco

• adaptação do modelo de risco 
diferencial, proposto pela OMS, que 
contempla duas vertentes: a “situação 
clinica do doente” e o “tipo de 
procedimentos”

Definição de etapas e 
periodicidade do 

processo de avaliação

Nível de Risco de Infeção 

1 Baixo O doente apresenta unicamente fatores de baixo risco 

2 Médio O doente apresenta pelo menos 1 fator de médio risco 

3 Alto O doente apresenta pelo menos 1 fator de alto risco 

 





Método de suporte digital

• O CHULC dispõe desde 2012 de uma área de desenvolvimento tecnológico 
(designada DEV) com forte ênfase na componente de software. 

• A área DEV é responsável pelo desenvolvimento interno de uma framework
única, uniformizada, de suporte ao desenvolvimento de todas as aplicações 
internas. (P4E) 

• O projeto ARI – Avaliação do Risco de Infeção encontra-se plenamente 
integrado nesta plataforma.



Método de suporte digital

• Total integração no sistema de informação da instituição (P4E, LDAP, SCLINICO, 
Processo Clínico, Reporting Services, alarmística, sistema GSM, etc.). 
• É possível identificar de imediato quais os serviços de internamento em exploração, os 

doentes presentes nesses serviços, as intervenções cirúrgicas realizadas, pesquisa directa do 
utente por número de processo interno, entre outras informações.

• Total integração no modelo de segurança da informação com suporte a 
“profiling” e algoritmos de encriptação de dados - P4E Natively Secure Environment.

• Inclusão de um modelo visual que permite visualizar de imediato a localização de 
cada doente dentro do serviço e o nível de risco associado ao mesmo 





Resultados



Resultados

Factores de risco mais assinalados

RISCO ITEM T T [%]

Médio Cateterização venosa periférica 93410 16,52%

Médio Idade > 65 anos 52504 9,28%

Médio Alterações de mobilidade 38570 6,82%

Médio Algaliação 28916 5,11%

Médio Alterações de integridade cutânea 25362 4,48%

Médio
Presença de fluídos orgânicos (sangue, vómitos, diarreia, 

exsudados, secreções traqueobrônquicas)
23071 4,08%

Médio Diabetes 21238 3,76%

Médio Entubação nasogástrica; traqueostomia 16098 2,85%

Médio Alterações do estado de consciência 14794 2,62%

Médio Colonização e/ou infeção ativa/presumida 12848 2,27%

Médio Drenagens 9863 1,74%

Médio Neoplasia 8918 1,58%

Médio Antibioticoterapia de largo espectro < 6 meses 8209 1,45%

Médio Três ou mais admissões no ano 2827 0,50%

Médio Idade < 28 dias 2085 0,37%

Médio Institucionalização 1911 0,34%

Médio Hemodiálise 1624 0,29%

Médio História de MMR no ultimo ano 743 0,13%

Médio Técnicas endoscópias não cirúrgicas 577 0,10%

Factores de risco mais assinalados

RISCO ITEM T T [%]

Elevado Cirurgia 33848 5,99%

Elevado Cateterização vascular central 21867 3,87%

Elevado Entubação orotraqueal/ Ventilação assistida invasiva 7708 1,36%

Elevado Imunodeficiência 3773 0,67%

Elevado Transplante 2445 0,43%

Elevado Queimaduras graves 1648 0,29%

Elevado Prematuridade (idade gestacional < 37 semanas) 1492 0,26%

Elevado
RN de muito baixo peso (peso ao nascer inferior ou igual a 

1500 gr)
603 0,11%

Elevado Neutropénia (<500 neutrófilos/ml) 534 0,09%

Factores de risco mais assinalados

RISCO ITEM T T [%]

Baixo Doente sem imunodeficiência 54169 9,58%

Baixo
Sem presença de fluidos orgânicos (sangue, vómitos, diarreia, 

exsudados, secreções traqueobrônquicas)
37142 6,57%

Baixo Procedimentos não invasivos 36709 6,49%



Resultados
Aumento de atividades dos elos dinamizadores em relação ao ARI:
- Integração de novos elementos
- Comunicação na passagem de turno
- Vídeos educativos



Discussão
• A facilidade e celeridade em obter evidência da avaliação de risco de infeção dos 

doentes admitidos no CHULC, dando cumprimento à norma nacional;

• A rápida identificação de fatores de risco de transmissão/aquisição de agentes 
infecciosos, servindo de orientação à colocação do doente e/ou tipo de medidas 
de isolamento.

• A identificação de procedimentos invasivos e o seu nível de risco, permitindo aos 
profissionais gerar intervenções de cuidados ao doente de forma a prevenir a 
infeção associada a esses procedimentos e, eventualmente, a reduzir o tempo de 
exposição aos dispositivos invasivos;

• Métricas:
• Adesão/execução do registo (por serviço/grupo profissional);
• Caracterização do nível de risco da população do hospital;
• Caracterização dos procedimentos de risco de infeção mais frequentes e de maior risco;
• Analíticas de apoio: Número de avaliações por doente/episódio de internamento, por grupo 

profissional, análise da evolução do risco por serviço, etc.



Conclusão 

• É um projeto de melhoria contínua da qualidade em desenvolvimento no 
CHULC, no âmbito da prevenção e controlo de infeção.

• O impacto do projeto é de difícil expressão num momento isolado.

• O crescente envolvimento dos profissionais neste projeto, novas realidades 
vão ganhando forma dia após dia. 
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