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5. ANÁLISE DE RISCO 
De acordo com a ISO 9001:2015, o risco pode ser apresentado como o efeito da 

incerteza nos objetivos (Positivo ou Negativo). Já a gestão de riscos, de acordo com a ISO 
31000:2009, é a terminologia utilizada para definir um conjunto de ações estratégicas, como 
identificação, administração, condução e prevenção dos riscos ligados a uma determinada 
atividade. 

A análise de riscos é uma etapa da gestão de risco, cujo processo permite que uma 
organização atue de forma preventiva, erradicando possíveis perdas, sejam elas humanas ou 
materiais e permite, além da detecção e controle dos possíveis riscos, a criação e cultivo de um 
ambiente de melhorias.  

A análise de risco corresponde ao uso sistemático das informações disponíveis para 
determinar quão frequentemente eventos especificados podem ocorrer e a magnitude de suas 
conseqüências (positivas e negativas). Ou seja, a análise de risco visa entender a probabilidade 
de um evento acontecer e o impacto que isso trará se ele acontecer. Pode ser realizada 
qualitativa ou quantitativamente. 

 
5.1 OBJETIVO DA ANÁLISE DE RISCO 

A análise de risco faz-se necessária no presente estudo, tendo em vista a 
complexidade dos cenários aqui avaliados, bem como a necessidade de embasar tecnicamente 
a tomada de decisão, que deve ser fundamentada tanto no princípio da economicidade quanto 
na garantia de prestação de um serviço ininterrupto e de qualidade.  

Para esta análise de risco, dois dos quatro cenários foram apontados como cenários 
principais, sendo eles a instalação de uma central de manipulação de nutrição parenteral total 
localizada no HRT e a contratação de serviço terceirizado para fornecimento de bolsas de 
nutrição parenteral. 

Os outros dois cenários não foram considerados na análise de risco, pois envolvem a 
aquisição de bolsas prontas para uso para atendimento de pacientes adultos. Conforme já 
destacado anteriormente, o Cenário 4 mostrou-se não vantajoso economicamente para a 
SES/DF, quando comparado ao cenário 3.  Já o Cenário 3 requer um levantamento 
complementar das prescrições efetivamente realizadas e a comparação destas formulações 
prescritas com as formulações das bolsas prontas, para se determinar o real custo-benefício 
deste cenário para a SES/DF. Isto porque a composição das prescrições para bolsas 
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manipuladas pode variar de acordo com as necessidades nutricionais de cada paciente, bem 
como de acordo com a experiência profissional dos prescritores. Este levantamento deverá 
compor um novo estudo, que irá complementar os resultados aqui apresentados.  

 
5.2 METODOLOGIA APLICADA: 

A análise de risco foi elaborada tendo como referência a metodologia proposta pela 
ISO 31.000:2009, buscando alcançar os objetivos previstos na norma quanto à redução de 
surpresas, aproveitamento das oportunidades, economia, eficiência e melhoria das 
informações para a tomada de decisões. 

Das fases propostas dentro do processo de gestão de riscos foram utilizadas as 
etapas de Estabelecimento de Contexto, Identificação de Riscos, Análise de Riscos e Avaliação 
de Riscos. 

Na primeira etapa, Estabelecimento de Contexto, foram apresentadas as 
informações mais necessárias para o entendimento da situação em análise, qual seja, o 
fornecimento de Nutrição Parenteral pela SES/DF, estabelecendo os elementos essenciais 
sobre dois cenários: 1. Manipulação e fornecimento de nutrição parenteral pela própria 
SES/DF e 2. Terceirização de manipulação e fornecimento de nutrição parenteral, através da 
contratação de empresa para prestação deste serviço.  

O estabelecimento de contexto para gestão de risco refere-se ao entendimento do 
histórico da organização e de seus riscos. Em outras palavras, o estabelecimento do contexto 
captura os objetivos da organização, o ambiente em que ela persegue esses objetivos, suas 
partes interessadas e a diversidade de critérios de risco. Assim sendo, o correto 
estabelecimento do contexto permite uma melhor identificação dos riscos. 

No contexto interno, o gerenciamento de riscos precisa levar em consideração a 
organização na qual está inserido, incluindo o sistema de governança, políticas, objetivos, 
estrutura organizacional, recursos (humanos, materiais e financeiros), conhecimento, sistemas 
de informação, processo decisório, valores, partes interessadas, cultura organizacional, 
normas, modelos e diretrizes da organização. 

Após o estabelecimento do contexto, onde foram apresentados, dentre tantas 
informações, o objetivo do processo, as condições estruturais da SES/DF e o detalhamento dos 
cenários estudados, buscou-se identificar os riscos, definidos como eventos incertos que 
podem impactar no alcance dos objetivos propostos de forma negativa ou positiva. Esses 
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riscos foram tabulados em Planilhas de Risco específicas para cada cenário estudado (tabelas 
68 e 69), sendo identificados por meio de 3 componentes: a causa, o evento e as possíveis 
consequências que afetariam o alcance do objetivo proposto. 

Em seguida, os riscos foram analisados, qualitativamente, quanto à probabilidade de 
sua ocorrência e seu impacto (consequência) em relação ao alcance do objetivo sob análise.  

Posteriormente, foram avaliados os níveis de risco para possibilitar ao gestor uma 
visualização global do processo, a fim de permitir, então, a decisão mais assertiva diante de 
sua possibilidade em tratar os riscos apontados. 

Na avaliação do Nível de Risco foram utilizadas as seguintes escalas para definir as 
consequências e as probabilidades, assim como a tabela de definição de níveis de risco: 

Tabela 63: Escala de consequências para os riscos com impacto negativo.   

Tabela 64: Escala de consequências para os riscos com impacto positivo.   

Tabela 65: Escala de probabilidade de ocorrência para os riscos mapeados.   
No quadro de apresentação dos níveis de risco é possível distribuir os riscos em 

relação à sua gravidade, variando de “Baixo” a “Extremo”, permitindo a consideração por 

ESCALA SIMPLES DE CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS 
Nível Descritor Definição 

5 Catastrófica A maioria dos objetivos não pode ser atingida 
4 Maior  Alguns objetivos importantes não podem ser atingidos 
3 Moderada Alguns objetivos afetados 
2 Menor Efeitos menores que são facilmente remediados 
1 Insignificante Impacto insignificante nos objetivos 

ESCALA SIMPLES DE CONSEQUÊNCIAS POSITIVAS 
Nível Descritor Definição 

5 Excelente Melhoria significativa da reputação, ganho financeiro extraordinário 
4 Maior  Melhoria da reputação, ganho financeiro significativo 
3 Moderada Alguma melhoria da reputação, ganho financeiro alto 
2 Menor Melhoria pequena da imagem, algum ganho financeiro 
1 Insignificante Poucos benefícios, ganho financeiro pequeno 

ESCALA SIMPLES DE PROBABILIDADES 
Nível Descritor Definição 

5 Quase certo O evento ocorre, salvo exceções 
4 Provável O evento é esperado, mas pode não ocorrer 
3 Possível O evento tem chance de ocorrer 
2 Improvável O evento tem pequena chance de ocorrer 
1 Raro O evento é praticamente improvável, tendo mínimas chances de ocorrer 
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parte dos tomadores de decisão para providenciar melhorias nos controles ou evitar decisões 
que exponham a instituição a riscos de difícil controle. 

CON
SEQ

UEN
CIA

S  

NÍVEIS DE RISCO 
Catastrófica / Excelente MÉDIO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO 

Maior MÉDIO MÉDIO ALTO EXTREMO EXTREMO 
Moderada BAIXO MÉDIO MÉDIO ALTO EXTREMO 

Menor BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO ALTO 
Insignificante BAIXO BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO 

 Raro Improvável Possível Provável Quase certo 
PROBABILIDADE 

Tabela 66: Definição de níveis de risco. 
 

5.3 CONTEXTUALIZAÇÃO 
Conforme já detalhado ao longo deste estudo, a nutrição parenteral é um 

medicamento estéril composto basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas 
e minerais, que se destina à administração intravenosa, visando à síntese ou manutenção dos 
tecidos, órgãos ou sistemas. 

Por solicitação do TCDF e o MPDFT, a SES/DF conduziu a realização deste estudo de 
viabilidade técnica e econômica com vistas a concluir acerca da melhor alternativa para 
fornecimento da nutrição parenteral aos pacientes da SES/DF, impossibilitados de se alimentar 
por via oral. 

Para definição dos cenários avaliados considerou-se que o objetivo principal da 
Administração Pública, quando se fala em nutrição parenteral, é entregar ao paciente um 
produto seguro e de qualidade, manipulado, transportado e armazenado conforme as Boas 
Práticas de Preparação de Nutrição Parenteral (BPPNP), seguindo os critérios estabelecidos 
pela Portaria SVS/MS 272, de 08 de abril de 1998. Este fornecimento, por sua vez, deve ocorrer 
de maneira ininterrupta, contribuindo, assim, para a qualidade da assistência prestada ao 
paciente. 

Atualmente, o atendimento a estes pacientes ocorre por meio da terceirização da 
manipulação das bolsas de NPT, mediante contrato de prestação de serviço, por empresa 
licenciada para a atividade. O consumo diário de bolsas de NPT na SES/DF é de 
aproximadamente 73 bolsas, sendo que destas 42% destinam-se ao atendimento de pacientes 
adultos, 5% ao atendimento de pacientes pediátricos e 53% ao atendimento de pacientes 
neonatais.Estima-se que, atualmente, o custo médio mensal para aquisição destas bolsas é de 
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aproximadamente R$ 627.661,35 (seiscentos e vinte e sete mil seiscentos e sessenta e um 
reais e trinta e cinco centavos). 

Uma alternativa à terceirização é a manipulação das bolsas de NP pela própria 
SES/DF; entretanto, a implementação deste cenário requer o cumprimento de alguns critérios 
essenciais ao seu adequado funcionamento, a saber: construção/reforma de uma central de 
manipulação específica para produção das bolsas; aquisição de equipamentos e mobiliários, o 
que inclui equipamentos específicos, com poucos fornecedores no mercado; aquisição e 
higienização/esterilização de uniformes; padronização e aquisição de insumos e materiais 
necessários à manipulação, incluindo aqueles cuja aquisição deve ser realizada de 
fornecedores específicos (equipos do misturador); realização de análises de controle de 
qualidade; implementação de uma logística para transporte das bolsas de NP da central de 
manipulação até os hospitais da rede; aquisição de um sistema informatizado próprio para a 
prescrição e manipulação da NPT; limpeza adequada das áreas e equipamentos, por se tratar 
de área crítica, que deve ser executada conforme requisitos estabelecidos em legislação, já 
que será destinada a manipulação de produtos estéreis; calibração e manutenção de 
equipamentos, o que envolve manutenções realizadas fora do Brasil, como a do misturador; 
validação do processo de manipulação, a fim de garantir um processo asséptico; contratação 
de farmacêuticos e auxiliares em saúde, para realização das atividades; estruturação de uma 
equipe multiprofisisional em terapia nutricional (EMTN) e realização das análises de 
monitoramento ambiental. 

A terceirização do processo de manipulação, por sua vez, requer a instrução de 
processos específicos e determinação adequada dos quantitativos de cada apresentação a ser 
licitada. Para este fim, está vigente na SES/DF o contrato nº 205/2013, cuja validade é 
02/2018. Além disso, já se iniciou o procedimento para nova licitação por meio do processo nº 
060.007.402/2015, o qual foi objeto de recomendações por parte do TCDF e MPDFT em 
relação ao preço de um dos itens constantes no edital. Atualmente, o processo encontra-se 
sobrestado, até conclusão deste estudo.  

Vale ressaltar que a SES-DF vem estabelecendo novos procedimentos para adequar o 
andamento dos processos de licitação, como a edição do Manual de Contratações. Ainda 
assim, há dificuldade nas aquisições de insumos em razão, por exemplo, da resistência de 
alguns fornecedores em participar dos certames, indisponibilidade financeira por parte da 
SES/DF para saldar dívidas de aquisições anteriores, desabastecimento de um determinado 
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insumo no mercado nacional e/ou internacional, dentre outros. Além disso, muitos processos 
sofrem atrasos administrativos em sua finalização e existe ainda a possibilidade de atrasos na 
entrega dos produtos adquiridos. 

Outra atividade que pode impactar nos cenários estudados é a questão da eficiência 
da SES/DF na gestão e acompanhamento da execução dos seus contratos, incluindo os de 
terceirização de serviços. Apesar dos esforços da gestão em aprimorar o conhecimento dos 
Executores de Contrato por meio de frequentes ações de capacitação e mediante a elaboração 
de manual de orientação, ainda são verificadas algumas falhas nessa atividade. 

Por outro lado, o estabelecimento de serviço próprio de preparo de Nutrição 
Parenteral na SES/DF poderia proporcionar um crescimento e apropriação do conhecimento 
no assunto, inclusive com a possibilidade futura de desenvolver centro de formação de 
profissionais para a área. 

Independentemente do cenário a ser desenvolvido, a SES/DF tem a oportunidade de 
qualificar melhor suas equipes multidisciplinares e adequar sua estrutura com o objetivo de se 
credenciar como Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional 
Enteral/Parenteral para o recebimento de verbas do MS. 

 
5.4 ANÁLISE SWOT  

Diante das informações descritas na contextualização da SES/DF foi possível elaborar 
uma análise por meio da Matriz SWOT.  

A Análise SWOT - sigla dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses 
(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) - é uma ferramenta utilizada 
para fazer análise ambiental, sendo a base da gestão e do planejamento estratégico numa 
instituição.  

Pode ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, sendo um sistema 
simples destinado a posicionar ou verificar a posição estratégica da unidade analisada no 
ambiente em questão. 

Sinteticamente, são analisadas as seguintes características: 
 Forças: vantagens internas da instituição/setor em relação aos eventuais 
concorrentes.  
 Fraquezas: desvantagens internas da instituição/setor em relação aos 
eventuais concorrentes.  
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 Oportunidades: aspectos externos positivos que podem potenciar a atividade 
da instituição/setor.  
 Ameaças: aspectos externos negativos que podem pôr em risco a atividade da 
instituição/setor avaliado. 
 

FORÇAS FRAQUEZAS 
Estrutura organizacional SES/DF prevista em lei Deficiência na gestão das aquisições 
Políticas públicas de Assistência Farmacêutica /Nutrição normatizadas Ausência de Programa de Trabalho Específico 
Estudo de viabilidade técnica eeconômica Falta de pessoal 
Apoio da alta gestão para adoção de novas técnicas de gestão Falta de capacidade em saldar as dívidas de exercícios anteriores com fornecedores 
Estrutura organizacional para gestão da Assistência Farmacêutica / Nutrição Estrutura física inadequada para preparação da Nutrição Parenteral 

 

Ausência de Gestão de Custos em todos os níveis organizacionais da SES/DF 
Inexistência de procedimentos padrão para todas as atividades 
Deficiência no acompanhamento da execução dos Contratos 
Ineficiência na manutenção dos equipamentos 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
Possibilidade de implantação de sistema informatizado para Nutrição Parenteral (prescrições e avaliação das prescrições) Disponibilidade financeira insuficiente 
Possibilidade de captação de Recursos Federais (MS) Conluio entre fornecedores 
Criação de estrutura para operacionalização da nutrição Parenteral 

 
Criação de unidade funcional especializada na Gestão em Nutrição Parenteral. 
Redução do custo de fabricação de Nutrição Parenteral 
Autonomia na manipulação da Nutrição Parenteral (em relação às empresas terceirizadas) 

Tabela 67: Análise SWOT para o cenário de fornecimento de Nutrição Parenteral aos pacientes da SES/DF.  
5.5 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS 

A seguir, são apresentadas as planilhas de levantamento e análise de risco para os 
dois cenários apontados como principais, para realização da gestão de risco: 

1. Manipulação e fornecimento de nutrição parenteral pela própria SES/DF; 
2. Terceirização: Contratação de empresa para manipulação e fornecimento de 

nutrição parenteral.  
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ANÁLISE DE RISCO – MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PELA PRÓPRIA SES/DF 
Nº OBJETIVO TIPO DE RISCO RISCO CAUSA CONSEQUÊNCIAS PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL DE RISCO 

1 
ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA PARA PRODUÇÃO DE NP NA SES/DF (REFORMA DA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DA NP) 

NEGATIVO IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DE CENTRAL DE MANIPULAÇÃO 

AUSÊNCIA DE SUPORTE FINANCEIRO LOCAL INADEQUADO PARA ELABORAÇÃO DE NP IMPROVÁVEL CATASTRÓFICO ALTO AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SERVIÇO RESPONSÁVEL POR OBRAS NA SES/DF 

2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NEGATIVO DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO (DEMORA / NÃO AQUISIÇÃO) 
FALHAS NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE PREPARO DE NP PROVÁVEL CATASTRÓFICO EXTREMO INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

3 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS NEGATIVO DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO (DEMORA / NÃO AQUISIÇÃO) 
FALHAS NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DIFICULDADE NO PREPARO DE NP PROVÁVEL MODERADO ALTO INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

4 FORNECIMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE UNIFORMES NEGATIVO DEMORA OU AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

FALHAS NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO 
IMPOSSIBILIDADE DE PREPARO DE NP PROVÁVEL CATASTRÓFICO EXTREMO DIFICULDADE NA TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR BAIXA OFERTA DE MERCADO 

  


