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RESUMO 

 
A segurança do paciente e o gerenciamento de riscos são requisitos fundamentais 
para o fortalecimento do processo de gestão em teleterapia. Nesse sentido, o 
objetivo dessa pesquisa foi analisar os riscos que comprometem a segurança do 
paciente nas etapas realizadas pelos profissionais das técnicas radiológicas nas 
salas de tratamento de teleterapia. Para tanto, foi realizada uma pesquisa no setor 
de radioterapia de um centro de tratamento oncológico do sul do Brasil, envolvendo 
16 profissionais membros da equipe multidisciplinar envolvida na teleterapia. Trata-
se de uma pesquisa de campo, quali-quantitativa, exploratória e descritiva, realizada 
entre dezembro de 2017 e agosto de 2018. Utilizou-se a ferramenta HFMEA (Análise 
do Modo e do Efeito de Falhas na Assistência à Saúde) adaptada, previamente 
validada por experts da área de teleterapia. Analisaram-se três processos: (a) 
deslocamento; (b) primeiro dia de tratamento e; (c) demais dias de tratamento. 
Nestes, listou-se um total de 63 etapas, 301 modos de falhas potenciais e, 58 tipos 
de causas potenciais, apontados 1488 vezes. Constatou-se que o maior número de 
etapas e modos de falhas potenciais ocorre no primeiro dia de tratamento, que a 
maioria dos modos de falhas potenciais dos três processos foi considerada tolerável 
e é em sua grande maioria relacionada a erros humanos. Em 59,37% dos modos de 
falhas potenciais considerados intoleráveis a intervenção era necessária e em 
40,62% não, nesses, justificou-se o motivo para parar a análise e, naqueles, propôs-
se ações preventivas identificadas em organizações reconhecidas nacional e 
internacionalmente, além de planejarem-se ações preventivas para os modos de 
falhas potenciais onde nenhuma recomendação foi encontrada. O fato do número de 
modos de falhas potenciais intoleráveis com necessidade de intervenção não ser 
mais expressivo é atribuído à utilização de um sistema de registro e verificação que 
funciona como uma medida de controle efetiva para a identificação e barreira das 
falhas. Observou-se que as ações preventivas recomendadas estão relacionadas, 
principalmente, ao desenvolvimento de protocolos e checklists, bem como, a 
realização de treinamento constante com a equipe envolvida. Sendo assim, torna-se 
necessário o apoio e envolvimento real dos profissionais gestores. Ressalta-se que 
as recomendações referem-se à HFMEA obtida para a instituição onde ela foi 
aplicada. Demais instituições devem verificar o risco envolvido em suas atividades 
de acordo com seu fluxo do processo e suas particularidades. Recomenda-se que 
estudos futuros desenvolvam protocolos operacionais padrões para os processos 
analisados. 
Descritores: Análise do Modo e do Efeito de Falhas na Assistência à Saúde; 
Radioterapia; Proteção Radiológica; Segurança do Paciente; Análise de Risco; Lista 
de Verificação. 
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ABSTRACT  
 
Patient safety and risk management are fundamental requirements for strengthening 
the management process in teletherapy. In this meaning, the objective of this 
research was to analyze the potential risks to compromising patient safety in the 
phases of conformational teletherapy performed by professionals of radiological 
techniques in the teletherapy treatment rooms. For that, a research was done in the 
radiotherapy sector of a cancer treatment center in the south of Brazil, involving  16 
professionals members of the teletherapy team. This is a qualitative, quantitative, 
exploratory and descriptive field research carried out between December 2017 and 
August 2018. The HFMEA (Health and Failure Mode and Failure Effect Analysis) tool 
was previously adapted and validated by experts in the field of teletherapy. Three 
processes were analyzed: (a) displacement; (b) the first day of treatment and; (c) 
other days of treatment. In these, was listed a total of 63 steps, 301 modes of 
potential failures and 58 types of potential causes, pointed 1488 times. It was found 
that the largest number of steps and potential failures modes occurs on the first day 
of treatment, that most of the potential failure modes of the three processes were 
considered tolerable and are mostly related to human errors. In 59.37% of the 
potential failure modes considered intolerable the intervention was necessary and, in 
40.62% no, in these, the reason for stopping the analysis was justified, and in those, 
it was proposed preventive actions identified in recognized national organizations 
and internationally, in addition to planning preventive actions for potential failure 
modes where no recommendation was found. The fact that the number of potential 
failure modes intolerable with intervention need not be more expressive is attributed 
to the use of a registration and verification system that acts as an effective control 
measure for the identification and barrier of failures. It was observed that the 
recommended preventive actions are mainly related to the development of protocols 
and checklists, as well as the constant training with the team involved. Therefore, it is 
necessary the support and real involvement of the professional managers. It should 
be noted that the recommendations refer to the HFMEA obtained for the institution 
where it was applied. Other institutions should check the risk involved in their 
activities according to their process flow and their particularities. It is recommended 
that future studies develop standard operating protocols for the analyzed processes. 
Descriptors: Healthcare failure mode and effect analysis; Radiotherapy; Radiation 
protection; Patient safety; Risk analysis; Checklist.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

São estimados mais de 17 milhões de casos de câncer para o ano de 2020, 

conforme estimativa mundial, realizada em 2012, pelo Projeto Globocan (IARC/OMS, 

2012). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (2018), a estimativa para o Brasil, 

biênio 2018-2019, é da ocorrência de 600 mil novos casos de câncer, para cada 

ano. Excetuando-se o câncer de pele não melanoma (cerca de 170 mil casos 

novos), ocorrerão 420 mil casos novos de câncer, seu tratamento pode associar 

modalidades terapêuticas como a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e o 

transplante de medula ou ser exclusivo com a indicação de apenas um dos métodos. 

A radioterapia é considerada uma das principais formas de tratamento de 

câncer no mundo, sendo utilizada em mais de 50% dos pacientes pelo menos uma 

vez durante seu ciclo de tratamento, tendo papel fundamental para os 40% dos 

pacientes que alcançam a cura (TEIXEIRA, 2015a). 

É considerada uma técnica complexa e precisa, necessitando de cuidados 

para garantir a proteção radiológica e consequentemente a segurança do paciente. 

Conforme Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) n° 36 de 22 de julho de 2013, a segurança do paciente 

é a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à 

atenção à saúde (BRASIL, 2013). 

De acordo com a Norma 3.01, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a 

proteção radiológica é um conjunto de medidas que visa proteger o ser humano e 

seus descendentes contra possíveis efeitos indesejados causados pela radiação 

ionizante (CNEN, 2014). 

A realização de exposições médicas com proteção e segurança é alcançada 

por meio do gerenciamento da dose de radiação, que deve ser proporcional à 

finalidade do tratamento. Em radioterapia, a exposição de volumes diferentes 

daquele planejado deve ser mantida tão baixa quanto razoavelmente possível, 

sendo compatível com a administração da dose requerida pelo volume alvo de 

planejamento dentro das tolerâncias requeridas (IAEA, 2011). 

Portanto, a otimização da proteção radiológica em pacientes radioterápicos 

baseia-se no princípio de que a dose para o alvo irradiado deve ser tão alta quanto 
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necessário para o tratamento efetivo, protegendo os tecidos saudáveis adjacentes o 

máximo possível. A terapia conformada ajudou muito nesse sentido (ICRP, 2001). 

O resultado do tratamento do paciente em radioterapia está diretamente 

associado a poder garantir a qualidade e a segurança do tratamento, dada a 

complexidade do processo envolvido, a busca por esta garantia é um dos assuntos 

mais discutidos mundialmente (TEIXEIRA, 2015a). 

A qualidade em radioterapia pode ser definida, conforme TECDOC - 1151 

(2000, p. 14), como “o conjunto de „ações‟ distintas ou características do processo 

da radioterapia que repercutem em sua capacidade para satisfazer as necessidades 

declaradas ou implícitas do cuidado ao paciente”, e depende de fatores clínicos, 

dosimétricos ou físicos, além de fatores relacionados à aplicação prática do 

tratamento de radioterapia e ao manuseio do paciente. 

As medidas tomadas para assegurar a qualidade em radioterapia 

proporcionam maior segurança ao paciente na realização de seu tratamento, a 

utilização da ferramenta Análise do Modo e do Efeito de Falhas na Assistência à 

Saúde - HFMEA™ - do inglês - Healthcare Failure Mode and Effect Analysis, vem ao 

encontro disso, enquanto estratégia para prospecção de riscos, objetivando maior 

confiabilidade no processo envolvido. Segundo Teixeira (2015a), a necessidade de 

uma abordagem prospectiva através de análise de risco é atualmente uma urgência 

em virtude do expressivo número de acidentes ocorridos em radioterapia. 

Tal como citado no “Radiotherapy Risk Profile - Technical Manual” (2008a), da 

Organização Mundial da Saúde, é evidente na literatura que os incidentes em 

tratamentos de radiação estão principalmente relacionados a erros humanos. Sendo 

assim, todos os profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar (médicos, 

enfermeiros, profissionais das técnicas radiológicas, físicos, etc.) envolvida no 

processo radioterápico devem executar os procedimentos com cautela para garantir 

a reprodutibilidade do tratamento de forma precisa e segura. 

 

1.1 Justificativa 
 

A radioterapia é considerada um serviço complexo, onde vários fatores 

podem contribuir para a ocorrência de incidentes, podendo comprometer a 

segurança do paciente. A pesquisadora trabalha há mais de seis anos com serviço 

de radioterapia, neste período percebeu a natureza complexa dos serviços 
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prestados e a relevância dos riscos envolvidos nas suas atividades, podendo 

destacar que a busca pela segurança do paciente torna-se imprescindível. 

Os incidentes de radioterapia são atribuíveis total ou pelo menos em parte, a 

erros humanos (PORTALURI et al., 2009). Sabendo que o processo envolvido na 

radioterapia envolve não só recursos físicos e tecnológicos, mas também recursos 

humanos, entende-se que a possibilidade de ocorrência de falhas pode ser ainda 

maior. Os profissionais das técnicas radiológicas que atuam em radioterapia são 

reconhecidos na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, do Ministério do 

Trabalho e Emprego (2018), sob números: 3241-15 Técnico em radiologia e 

imagenologia e, 3241-20 Tecnólogo em radiologia. Segundo a CBO no setor de 

radioterapia esses profissionais: preparam materiais e operam equipamentos de 

radioterapia; preparam os pacientes e executam a radioterapia, realizando suas 

atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e 

código de conduta; possuem capacidade de comunicação para registro de 

informações e troca de informações com a equipe e com os pacientes e; podem 

supervisionar uma equipe de trabalho (BRASIL, 2018). 

Os profissionais das técnicas radiológicas estão intimamente envolvidos no 

processo radioterápico, posto que, o contato com o paciente é praticamente diário. 

Sendo assim, compreende-se, que estes profissionais têm papel determinante na 

eficácia do tratamento, pois, executam o tratamento, anteriormente planejado por 

outros profissionais, de forma direta na entrega da dose, logo, se esta execução for 

realizada de modo errôneo todas as etapas anteriormente preparadas de modo 

correto terão sido inutilmente planejadas. 

Segundo Joana et al. (2018) a radioterapia sempre foi considerada um 

sistema complexo, dada a coexistência de elementos variáveis como a natureza 

particular da energia utilizada, a necessidade de trabalho em equipe entre 

profissionais de diferentes especialidades e o forte aspecto técnico que evolui 

continuamente. Entende-se que qualquer organização complexa pode produzir erros 

e as probabilidades de ocorrência de acidentes não podem ser descartadas, sendo 

assim, é de responsabilidade ética e profissional implementar todas as possíveis 

intervenções voltadas à prevenção de erros e à minimização de suas possíveis 

consequências. 

Dessa maneira, essa pesquisa se justificou pela necessidade da aplicação de 

uma ferramenta de análise de riscos nas etapas executadas pelos profissionais das 
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técnicas radiológicas nas salas de tratamento, bem como, pela construção de 

checklist (lista de verificação) das ações realizadas por estes profissionais nestas 

etapas, com o intuito de reduzir as possibilidades de falhas nas atividades realizadas 

por estes profissionais nas salas de tratamento, otimizando assim, a segurança do 

paciente oncológico. 

A inclusão do tratamento teleterápico conformacional, especificamente, se dá 

pelo fato desta modalidade de tratamento ser responsável pelo maior número de 

tratamentos realizados no local da realização da pesquisa. 

 

1.2 Definição do Problema 

 

De acordo com o Sistema de Comunicação e Aprendizagem de Segurança 

para Radioterapia (SAFRON) da Agência Internacional de Energia Atômica, entre 

1986 e julho de 2018, 761 incidentes foram relatados em teleterapia, mundialmente. 

No que diz respeito à exposição do paciente, 49,40% dos incidentes relatados 

atingiram o paciente (AIAE/SAFRON, 2018). “Portanto, não é irracional assumir que 

os erros no tratamento de radiação afetam milhares de pacientes em todo o mundo, 

por ano” (FALLON; CHADWICK; PUTTEN, 2009, p. 506, tradução nossa). 

A maior parte dos incidentes é detectada no momento do tratamento do 

paciente, sendo os profissionais das técnicas radiológicas, que trabalham nas 

unidades de tratamento de radioterapia, responsáveis pela maioria das detecções 

(AIAE/SAFRON, 2018). Conforme Publicação 86 da International Commission on 

Radiological Protection (ICRP, 2000), o profissional das técnicas radiológicas que 

executa o tratamento teleterápico, participa de 20% dos casos de erro. 

Se acontecerem erros, a radioterapia apresenta riscos significativos aos 

pacientes. Existe a possibilidade, por exemplo, de irradiar paciente errado, local 

errado, órgãos saudáveis ou administrar doses excessivas de radiação em tecidos e 

órgãos direcionados, podendo causar lesões graves e até a morte do paciente. 

Não se atendo somente ao número de incidentes ocorridos, mas sim a 

gravidade com que podem atingir os pacientes, torna-se nítida a importância de uma 

abordagem prospectiva a partir de uma análise dos riscos que comprometem a 

segurança dos pacientes nas etapas desenvolvidas pelos profissionais das técnicas 

radiológicas na teleterapia. 
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Diante do exposto, surge a seguinte questão: Quais os riscos que 

comprometem a segurança do paciente nas etapas realizadas pelos profissionais 

das técnicas radiológicas nas salas de tratamento de teleterapia? 

 

1.3 Objetivos 

 

O objetivo deste estudo, a partir de uma análise de risco é relevante levando-

se em consideração o expressivo número de incidentes ocorridos em radioterapia, a 

gravidade com que podem atingir os pacientes e a necessidade de contribuir com a 

prevenção de erros humanos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os riscos que comprometem a segurança do paciente nas etapas 

realizadas pelos profissionais das técnicas radiológicas nas salas de tratamento de 

teleterapia. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as etapas desenvolvidas na realização do tratamento de teleterapia 

conformacional; 

b) Selecionar as etapas executadas nas salas de tratamento teleterápico por 

profissionais das técnicas radiológicas; 

c) Elaborar propostas de checklist para as ações realizadas por esses 

profissionais nessas etapas.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo serão abordados os seguintes temas: radioterapia; segurança 

do paciente em serviços de saúde; segurança do paciente em radioterapia; riscos 

em radioterapia; incidentes em radioterapia externa; Análise do Modo e Efeito de 

Falha – FMEA; Análise do Modo e do Efeito de Falhas na Assistência à Saúde - 

HFMEA™ e; etapas da ferramenta Análise do Modo e do Efeito de Falhas na 

Assistência à Saúde - HFMEA™. 

 

2.1 Radioterapia 

 

A exposição médica à radiação ionizante é intencional e tem benefício direto 

ao paciente, particularmente na radioterapia onde os efeitos biológicos de altas 

doses de radiação são usados para beneficiar o paciente no tratamento de câncer e 

outras doenças (ICRP, 2007). 

A estimativa mundial, realizada em 2012, pelo Projeto Globocan, apontou 

que, o número estimado de mortes por câncer em 2015 é maior que 8 milhões, 

sendo estimado para 2020 mais de 17 milhões de casos de câncer (IARC/OMS, 

2012). No Brasil para 2018/2019 são estimados 600 mil novos casos de câncer, para 

cada ano. Entre os mais incidentes estão os cânceres de próstata, pulmão, mama 

feminina e, cólon e reto, apresentando ainda altas taxas para os cânceres do colo do 

útero, estômago e esôfago (INCA, 2018).  

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer – INCA, o tratamento de câncer 

pode associar modalidades terapêuticas como cirurgia, quimioterapia, radioterapia e 

transplante de medula ou ser exclusivo com a indicação de apenas um dos métodos. 

A radioterapia é uma das principais formas de tratamento de câncer no 

mundo, considerada parte essencial da assistência de alta complexidade em até 

70% dos casos de neoplasias malignas (SALVAJOLI; SOUHAMI; FARIA, 2013). 

Tem papel fundamental para os 40% dos pacientes que alcançam a cura 

(TEIXEIRA, 2015a). Além do tratamento curativo, a radioterapia também é uma 

opção eficaz para tratamentos paliativos, minorando sofrimentos e proporcionando 

maior qualidade de vida para os pacientes (BARBOSA, 2011). Logo, a radioterapia 
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efetivamente salva vidas, prolonga vidas e permite que os pacientes preservem a 

qualidade de vida (EC, 2015). 

O tratamento radioterápico pode ser realizado de duas formas: a) 

braquiterapia ou radioterapia de contato, quando a fonte com o material radioativo 

fica em contato com o organismo do paciente e, b) teleterapia ou radioterapia 

externa, quando o aparelho fica afastado do paciente (INCA, 2004). 

Dentre as diferentes técnicas de teleterapia, encontra-se: convencional, 

conformacional, radioterapia de intensidade modulada, teleterapia estereotáxica e 

radiocirurgia. Na teleterapia convencional o planejamento do tratamento é realizado 

através de cálculos manuais e imagens radiográficas convencionais em 2D, métodos 

pouco precisos (TEIXEIRA, 2015a). 

A teleterapia conformacional, técnica de tratamento mais realizada no local da 

realização da pesquisa, é uma forma avançada de radioterapia que permite maior 

controle e conformação na distribuição da dose de radiação. A localização do 

volume alvo e dos órgãos de risco é obtida em imagens tridimensionais, a partir de 

técnicas como, por exemplo, a tomografia computadorizada, ressonância magnética 

ou tomografia por emissão de pósitrons (FERNANDES; PINHAL, 2016). 

A radioterapia de intensidade modulada é baseada no uso de feixes com 

intensidades de radiação não uniformes, o planejamento do tratamento utiliza 

técnicas de otimização computacional possibilitando a utilização de maiores doses 

no volume alvo, em virtude da possibilidade de proteger mais as estruturas normais 

sensíveis com geometrias de tratamento complexas (TEIXEIRA, 2015a). 

A radioterapia estereotáxica (SBRT) e a radiocirurgia estereotáxica (SRS) são 

tipos especializados de teleterapia, utilizam feixes de radiação direcionados para um 

tumor bem definido. Baseiam-se em imagens detalhadas, planejamento de 

tratamento tridimensional computadorizado e configuração precisa do tratamento 

para fornecer a dose de radiação com extrema precisão. A radiação é entregue em 

uma à cinco aplicações (ASTRO, 2018). 

Segundo Malicki et al. (2014), o tratamento radioterápico é amplamente 

conhecido como uma das áreas mais seguras da medicina moderna e os erros são 

muito raros, porém, eles ocorrem e podem ter sérias consequências para o paciente. 

Sendo o processo do tratamento teleterapêutico desenvolvido em várias etapas, 

cada uma delas deve ser verificada com precisão para se evitar incidentes. Essas 

etapas podem ser divididas da seguinte maneira: 
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a) a prescrição do tratamento, que é uma decisão médica; b) a preparação 
para tratamento, que inclui a aquisição de dados do paciente, radiografias, 
definição de volume alvo e órgãos críticos, a simulação do tratamento, o 
cálculo da distribuição da dose, o cálculo da dose monitor ou do tempo de 
irradiação, e a preparação da ficha de tratamento; c) a execução do 
tratamento, que consiste na imobilização e posicionamento diários do 
paciente, a seleção dos parâmetros de tratamento e a irradiação, que pode 
incluir verificações de filmes "portais", o uso de sistemas de visão 
computadorizada "portal" e dosimetria in vivo (SOUZA; MONTI; SIBATA, 
2001, p. 29). 

 

Para que as técnicas radioterápicas sejam eficazes, de acordo com a 

International Commission on Radiological Protection – ICRP (2001, p. 8, tradução 

nossa), “[...] devem ser abordadas de forma interdisciplinar, exigindo uma 

cooperação efetiva e harmoniosa entre oncologistas de radiação, físicos médicos e 

técnicos altamente qualificados”, já que, o processo de radioterapia envolve, 

segundo o Radiotherapy Risk Profile - Technical Manual, da OMS (2008a, p. 5, 

tradução nossa), “[...] a compreensão dos princípios de física médica, radiobiologia, 

radioproteção, dosimetria, planejamento de radioterapia, simulação e interação de 

radioterapia com outras modalidades de tratamento”. 

Dessa forma, a realização do tratamento de forma adequada, exige três 

elementos: a) equipe capacitada para realizar suas tarefas, b) uso de equipamento 

que atenda às especificações nacionais e internacionais e, c) desenvolvimento da 

cultura de segurança nas atividades rotineiras dos departamentos de radioterapia. 

Porém, apesar de todos os cuidados que são tomados na radioterapia, muitos 

incidentes ou acidentes sérios são relatados na literatura (BUENO, 2007). 

  

2.2 Segurança do Paciente em Serviços de Saúde 

  

O campo de segurança do paciente surgiu em resposta à alta prevalência de 

eventos adversos evitáveis (EMANUEL et al., 2008). No início do século 21, 

segundo Reis, Martins e Laguardia (2013), tornou-se uma das principais questões 

das agendas de diversos países do mundo, constituindo um tema de relevância 

crescente entre pesquisadores de todo o mundo. 

A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 63/2011, da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, estabelece na Seção II, artigo 8º que: 
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o serviço de saúde deve estabelecer estratégias e ações voltadas para 
Segurança do Paciente, tais como: mecanismos de identificação do 
paciente; orientações para a higienização das mãos; ações de prevenção 
e controle de eventos adversos relacionadas à assistência à saúde; 
mecanismos para garantir segurança cirúrgica; orientações para 
administração segura de medicamentos, sangue e hemocomponentes; 
mecanismos para prevenção de quedas dos pacientes; mecanismos para a 
prevenção de úlceras por pressão; e orientações para estimular a 
participação do paciente na assistência prestada (BRASIL, 2011, p. 4, grifo 
nosso). 

 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 36/2013, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a segurança do paciente é “a 

redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à 

atenção à saúde” (BRASIL, 2013, p. 2). 

A avaliação permanente e proativa dos riscos em serviços de saúde favorece 

o desenho e a instituição de barreiras de segurança necessárias à segurança do 

paciente. Isto envolve a identificação dos incidentes para investigar suas causas e 

estabelecer as medidas para evitar suas recorrências (BRASIL, 2015). 

O estabelecimento da cultura de segurança nos serviços de saúde é um 

aspecto importante para o monitoramento e a investigação de eventos adversos. 

“Utilizando-se desta premissa, as instituições de saúde podem criar um ambiente 

favorável à notificação de EA, estimulando os profissionais de saúde a relatarem o 

evento ocorrido, substituindo a punição pela aprendizagem com as falhas” (BRASIL, 

2017, p. 85). 

A cultura de segurança é definida, na RDC n°36 da ANVISA, como o 

“conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o 

comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a 

punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à 

saúde” (BRASIL, 2013, p. 2). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cultura de segurança é 

constituída por três componentes: uma cultura justa, na qual é clara a diferença 

entre atos inaceitáveis e erros devido às falhas no sistema; uma cultura de 

notificação, na qual são realizadas coleta, análise e disseminação de informação 

acerca dos incidentes relacionados à assistência à saúde; e uma cultura de 
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aprendizado, por meio da reflexão acerca dos incidentes e elaboração de ações de 

melhoria (OMS, 2008b). 

Segundo Furtado et al. (2013), a cultura de segurança faz parte da cultura 

organizacional e envolve ações e atitudes relacionadas a saúde e a segurança, 

permitindo analisar proativamente os eventos, estudando todo ou parte do processo, 

independentemente da ocorrência de um evento adverso, para identificar e avaliar a 

prevalência de todos os modos de falhas. 

A crescente necessidade de aumentar a confiabilidade dos processos 

desenvolvidos em serviços de saúde popularizou métodos e técnicas para análise e 

gestão de riscos, minimização de falhas e melhoria da segurança do paciente 

(BRASIL, 2017). 

 

As tentativas de aprender com as indústrias de alto risco como a 
aviação e energia nuclear têm sido uma característica do movimento 
de segurança do paciente desde o final de 1990 [...] Atualmente, há 
ferramentas da qualidade utilizadas para analisar os incidentes 
relacionados à segurança do paciente, sendo denominadas de 
análises prospectivas, como o Healthcare Failure Mode and Effect 
Analysis (HFMEA), ou seja, aplicadas antes da ocorrência dos 
incidentes, a fim de identificar possíveis falhas e aplicar ações 
corretivas preventivas (BRASIL, 2017, p. 33). 

 

2.3 Segurança do Paciente em Radioterapia 

 

A radioterapia moderna alcançou um alto grau de complexidade e sofisticação 

nos últimos anos, seus avanços tecnológicos fornecem técnicas mais sofisticadas, 

promissoras e precisas, minimizando, ao mesmo tempo, os danos aos tecidos 

normais, são, portanto, cruciais para os pacientes tratados com radioterapia em 

termos de resultados clínicos e melhor proteção contra a radiação (SERGIEVA; 

KOSTOVA; ZLATKOV, 2017). 

Nota-se que a radioterapia tem evoluído com contribuições de múltiplas áreas 

como medicina, física, biologia, imagenologia, genética, robótica e computação, 

sendo por isso uma das terapêuticas mais complexas. Sabe-se que a radioterapia é 

um procedimento complexo, sendo nítida a necessidade de cuidados para garantir a 

exatidão do tratamento e consequentemente a segurança do paciente. Para que 

este objetivo final seja concretizado, é necessário haver um rigoroso controle ao 

longo de todas as etapas, bem como a correção de qualquer erro ou falha que possa 
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ocorrer para que este não tenha implicações significativas no resultado (MARTINS, 

2014). 

Em condições de risco, como na radioterapia, a segurança do paciente 

procura alta confiabilidade (EMANUEL et al., 2008). Sendo a busca pela segurança 

no tratamento radioterápico um tema muito discutido no mundo atualmente, tanto 

que, nos últimos anos houve uma importante produção internacional e muitas 

recomendações foram publicadas por grandes entidades, por exemplo: “Lessons 

learned from accidental exposures in radiotherapy” publicado pela IAEA - 

International Atomic Energy Agency (2000), “Prevention of Accidents to Patients 

Undergoing Radiation Therapy” publicado pela ICRP - International Commission on 

Radiological Protection (2000), “Radiation and your patient: A guide for medical 

practitioners” publicado pela ICRP - International Commission on Radiological 

Protection (2001), “Radiotherapy Risk Profile” publicado pela WHO - World Health 

Organization (2007), “Towards Safer Radiotherapy” - TSR publicado pelo The Royal 

College of Radiologists (2008), “Preventing Accidental Exposures from New External 

Beam Radiation Therapy Technologies” publicado pela ICRP - International 

Commission on Radiological Protection (2009), “Safety is no Accident” publicado 

pela ASTRO - American Society for Radiation Oncology (2012) e “General guidelines 

on risk management in external beam radiotherapy” publicado pela European 

Commission (2015). 

Dunscombe (2012) identificou e reuniu em seu estudo os pontos comuns 

entre as recomendações feitas em sete publicações, resultando em 117 

recomendações originais e 61 recomendações exclusivas. Destas, 12 foram 

encontradas em 3 ou mais documentos, ambas objetivando à melhoria da segurança 

do paciente na radioterapia. Apresentam-se no quadro 1 as recomendações a 

seguir, da menor para a maior - seguidas das publicações onde foram encontradas: 

treinamento, pessoal, documentação, aprendizado com incidentes, comunicação, 

listas de verificação, controle de qualidade e manutenção preventiva, auditoria 

dosimétrica, credenciamento, minimização de interrupções, avaliação prospectiva de 

risco e cultura de segurança. 
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Quadro 1 - Citações das 12 principais recomendações em radioterapia 

Recomendações TSR WHO ICRP NPSF ASTRO H-H TG100 

Treinamento X X X X X X X 

Pessoal X X X X  X X 

Documentação X  X X  X X 

Aprendizagem com incidentes X X X  X X  

Comunicação X  X X  X  

Listas de verificação (checklists) X X  X  X  

Controle de qualidade e Man. Prev. X X X    X 

Auditoria Dosimétrica X X X   X  

Credenciamento X X   X X  

Minimização de Interrupções X  X   X  

Avaliação Prospectiva de Risco X  X   X  

Cultura de Segurança   X X  X  

TSR, Donaldson, 2007; WHO,World Health Organization, 2007; ICRP, International Commission on 
Radiological Protection, 2010; NPSF, United States Government of Veterans Affairs, 2012; ASTRO, American 
Society for Radiation Oncology, 2012a; H–H, Hendee and Herman, 2011; TG100, Huq et al., 2008. 

Fonte: Adaptada de Dunscombe (2012, p. 02). 

 

2.4 Riscos em Radioterapia 

 

Na radioterapia os pacientes são expostos a doses de radiação 

extremamente altas, aplicadas localmente, em pequenas sub-doses, distribuindo 

assim a exposição por vários dias. Embora a radioterapia seja uma das modalidades 

de tratamento mais seguras para o câncer ocorrem erros e quando eles acontecem 

podem causar lesões graves e até mesmo a morte do paciente (FALLON; 

CHADWICK; PUTTEN, 2009). 

O grande risco envolvido nos procedimentos de radioterapia faz com que os 

setores sejam submetidos à dupla regulação sanitária no Brasil, pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e pela Vigilância Sanitária, por meio da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Na ocorrência de erros, o tratamento de radioterapia apresenta riscos 

significativos aos pacientes, órgãos saudáveis podem ser irradiados ou doses 

excessivas de radiação podem ser administradas a tecidos e órgãos direcionados 

(FALLON; CHADWICK; PUTTEN, 2009). 
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Corroborando com o tema, a IAEA (2011), salienta que a exposição de 

volumes diferentes daquele planejado deve ser mantida tão baixa quanto 

razoavelmente possível, sendo compatível com a administração da dose requerida 

pelo volume alvo de planejamento dentro das tolerâncias requeridas. 

Para Reason (2008, p. 34, tradução nossa), “erros não podem ser 

erradicados, mas eles podem ser antecipados e gerenciados de acordo”. A evolução 

rápida da radiação oncológica, segundo Zietman et al. (2012), requer que processos 

e fluxos de trabalho sejam constantemente reavaliados. Já que conforme Chao et al. 

(2014), a maioria dos incidentes em radioterapia envolvem problemas de fluxo de 

trabalho ou falhas em processos que chegam ao paciente, resultantes de erros 

multifatoriais, exigindo portanto, uma análise detalhada de todos os fatores a fim de 

evitar ou minimizar erros futuros. 

Corroborando com o tema The Royal College of Radiologists, declara que 

“quando novas técnicas ou processos de tratamento forem introduzidos ou 

alterados, deve ser realizada uma avaliação de risco e devem-se considerar 

procedimentos de verificação adicionais para o grupo inicial de pacientes” (RCR, 

2008, p. 33, tradução nossa). 

De acordo com o American College of Radiology (2014), a utilização da 

radioterapia requer uma atenção detalhada ao grupo de profissionais, aos 

equipamentos, à segurança do paciente e dos indivíduos e à educação continuada 

da equipe.  Um desenvolvimento de competência contínua é de grande importância 

para poder acompanhar todas as novas modalidades, tecnologias, etc. introduzidas 

na comunidade radioterapêutica (KNÖÖS, 2017). 

A Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBR) e a Associação Brasileira de 

Física Médica (ABFM) publicaram o documento “Política de Segurança em 

Radioterapia” (2012), contendo requisitos mínimos que os serviços precisam seguir 

para garantir a segurança de trabalhadores e pacientes. De acordo com o 

documento, a maioria das ocorrências de acidentes não são causados por um 

profissional isoladamente, mas sim por uma série de eventos, caracterizando uma 

falha no processo. Equivoca-se ao pensar que um programa de garantia da 

qualidade seja necessário somente para a dosimetria, é preciso que todos os 

profissionais que participam das diversas etapas do processo sejam envolvidos. 

É perceptível que a confiabilidade é um fator primordial em radioterapia, 

segundo Reason (2000), organizações de alta confiabilidade se antecipam aos 
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erros, preparando-se para lidar com eles em todos os níveis da organização, esta 

busca pela segurança não se baseia somente na prevenção de falhas isoladas, 

humanas ou técnicas, mas principalmente em um sistema tão robusto quanto 

possível. “As organizações de alta confiabilidade não são imunes a eventos 

adversos, mas eles aprenderam a habilidade de converter esses contratempos 

ocasionais em uma maior resistência do sistema” (REASON, 2000, p. 770). 

A qualidade em radioterapia pode ser definida, conforme TECDOC - 1151 

(2000, p. 14), como “o conjunto de „ações‟ distintas ou características do processo 

da radioterapia que repercutem em sua capacidade para satisfazer as necessidades 

declaradas ou implícitas do cuidado ao paciente”, e depende de fatores clínicos, 

dosimétricos ou físicos, além de fatores relacionados à aplicação prática do 

tratamento de radioterapia e ao manuseio do paciente. As ações dos rádio-

oncologistas, dos físicos médicos e dos profissionais técnicas radiológicas devem 

ser realizadas de forma conjunta, sendo o nível de conhecimento individual um fator 

significativo para a qualidade do tratamento (BRASIL, 2000). 

Segundo as diretrizes da “Política de Segurança em Radioterapia”, 

SBR/ABFM (2012), a documentação dos processos, o treinamento consistente e 

periódico da equipe, a atribuição de responsabilidades, o registro e análise de 

ocorrências, a determinação dos ajustes necessários, a análise de risco do processo 

e as auditorias, representam uma boa parte do escopo de um programa de garantia 

de qualidade básico. 

Reconhece-se que o procedimento radioterápico é de alto risco devido ao 

elevado número de etapas e grupos profissionais envolvidos, à tecnologia complexa, 

à ampla gama de condições tratadas e à experiência profissional necessária. A 

complexidade é agravada, ainda mais, pelo fato dos processos estarem 

continuamente mudando, aumentando dessa forma, a probabilidade de incidentes e 

de erros (RCR, 2008; FURTADO et al., 2013). 

 

2.5 Incidentes em Radioterapia Externa 

 

De acordo com Fagundes et al. (2018), a frequência dos incidentes ocorridos 

em radioterapia tem aumentado nas últimas décadas, e a maioria destes são 

resultantes principalmente de erro humano, embora tenham sido ocasionados em 

demasia em centros sofisticados de alta tecnologia.  
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Entre 1974 e 1976, 426 pacientes receberam superdosagem de radiação em 

tratamento por cobaltoterapia, no Riverside Methodist Hospital, Columbus, EUA 

(SOUZA; MONTI; SIBATA, 2001). Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(2008a), dos 3125 pacientes afetados nas últimas três décadas (1976 a 2007), 38 

(1,2%) morreram devido à toxicidade por superdosagem de radiação. 

A Agência Internacional de Energia Atômica possui um Sistema de 

Comunicação e Aprendizagem de Segurança para Radioterapia - SAFRON, do 

inglês, Safety Reporting and Learning System for Radiotherapy. O SAFRON é um 

sistema internacional de relatório de incidentes com disseminação das informações 

relacionadas a eles, tendo como objetivo permitir a aprendizagem compartilhada 

global de eventos relacionados à segurança e análise de segurança, a fim de 

melhorar o planejamento e a entrega de radioterapia de forma segura. As 

informações relacionadas aos incidentes em radioterapia, apresentadas a seguir, 

foram obtidas em seus relatórios gerados automaticamente em seu sitio eletrônico. 

Entre 1986 e julho de 2018, 782 incidentes em radioterapia foram relatados 

mundialmente, destes, 761 aconteceram em teleterapia e 21 em braquiterapia. A 

distribuição dos incidentes ocorridos em teleterapia, de acordo com o ano de 

descoberta do evento, pode ser visualizada na figura 1. 

 
Figura 1 - Total de incidentes por ano de descobrimento 

 
Fonte: Adaptado de IAEA/SAFRON (2018). 

 
A distribuição da quantidade total de incidentes, quem os detectou e qual 

etapa do processo em que o incidente foi detectado é apresentada na figura 2. 

Observa-se que a maior parte dos incidentes é detectada no momento do tratamento 

do paciente, e que os profissionais das técnicas radiológicas, que trabalham nas 
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unidades de tratamento de radioterapia, são responsáveis pela maioria das 

detecções. 

Também é perceptível que muitos incidentes relatados são detectados na 

fase pré-tratamento, o que reforça o fato de que no primeiro dia de tratamento do 

paciente os profissionais das técnicas radiológicas e a equipe multidisciplinar como 

um todo deve dar uma atenção ainda maior aos componentes do tratamento. 

 

Figura 2 – Detecção de incidentes conforme especialidade e etapa do processo 

 
Fonte: Adaptado de IAEA/SAFRON (2018). 

 

No que diz respeito à exposição do paciente em teleterapia, a maioria dos 

relatórios que detalham o alcance dos incidentes apontam que estes atingiram o 

paciente, como pode ser observado na figura 3. 

 

Figura 3 - Total de incidentes que atingiram ou não o paciente 

 
Fonte: Adaptado de IAEA/SAFRON (2018). 

 

Dessa forma, não é irracional assumir que todo ano erros no tratamento de 

radioterapia afetam milhares de pacientes em todo o mundo (FALLON; CHADWICK; 

PUTTEN, 2009). 
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No Brasil, até janeiro de 2015, foram relatados para a CNEN 4 acidentes 

ocorridos no período entre 2011 e 2014, dentre eles, 1 com consequência fatal 

(TEIXEIRA, 2015b) 

No Brasil, infelizmente, ainda não há a cultura de relatar os incidentes 

ocorridos. Os que foram divulgados são aqueles que tiveram uma repercussão na 

imprensa. Isso não significa que não haja acidente e sim falta de divulgação 

(FAGUNDES et al., 2018). 

Conforme a publicação 86 da International Commission on Radiological 

Protection - ICRP demonstra em seu quadro (2000, p. 21, tradução nossa, grifo 

nosso), apresentada abaixo (quadro 2), o profissional das técnicas radiológicas que 

executa o tratamento teleterápico, participa de boa parte dos casos de erro. 

 

Quadro 2 - Percentual de casos de erros 

Acidentes em teleterapia Percentual de casos 

Problemas com o equipamento 6,5% 

Manutenção 6,5% 

Simulação 9% 

Configuração do tratamento e irradiação 20% 

Planejamento do tratamento e cálculo da dose 28% 

Calibração do feixe 30% 

Total 100% 

Fonte: Adaptado de ICRP (2000, p. 21). 

 

Não se atendo somente ao número de incidentes ocorridos, mas sim à 

gravidade com que podem atingir os pacientes, torna-se perceptível a importância 

da abordagem prospectiva a partir de uma análise dos riscos que comprometem a 

segurança dos pacientes nas etapas desenvolvidas pelos profissionais das técnicas 

radiológicas na teleterapia. 

De acordo com Mazeron, Aguini e Deutsch (2013), os erros na radioterapia 

podem ser divididos em duas categorias: (a) pontuais, geralmente erros humanos, 

ou (b) sistemáticos, associados a equipamentos, gestão e déficit na formação do 

pessoal, nesta última categoria os erros são mais suscetíveis à reincidência, desde 

que não detectados e corrigidos. 
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Conforme a publicação 112 da International Commission on Radiological 

Protection, a principal fonte de risco está associada ao erro humano, relacionado 

com o mau uso da funcionalidade do sistema, como resultado de treinamento 

inadequado ou insuficiente compreensão de alguns aspectos do sistema de 

planejamento de tratamento. Esses erros têm implicações diretas para a qualidade e 

segurança do tratamento (ICRP, 2011). 

Para The Royal College of Radiologists (2008), quando ocorre um incidente é 

importante analisar as causas subjacentes para compreender não apenas o que 

aconteceu, mas também o porquê aconteceu. 

O Radiotherapy Risk Profile - Technical Manual (2008a, p. 22, tradução 

nossa), da OMS, aponta que “é evidente na literatura que os incidentes de 

tratamento de radiação estão principalmente relacionados a erros humanos”. Mas 

estes não são necessariamente equivalentes à incompetência - embora tenha sido 

uma visão fortemente mantida entre profissionais de saúde (REASON, 2008). 

Tal como citado pelos autores Fallon, Chadwick e Putten (2009, p. 505, 

tradução nossa), “a maioria dos funcionários empregados em radioterapia são 

profissionais altamente qualificados com habilidades únicas”. 

Para Cunningham (2011), manter alta concentração e conscientização dos 

profissionais é uma questão vital para a segurança e vários fatores devem ser 

considerados: 1. Treinamento e educação adequada ao pessoal; 2. Carga de 

trabalho apropriada; 3. Boas redes de comunicação; 4. Reconhecimento da 

segurança como prioridade organizacional; 5. Fornecimento de um ambiente 

apropriado para desempenhar funções importantes para a segurança, sem 

distrações; 6. Promoção da prática reflexiva da equipe, incluindo o reconhecimento 

de condições desfavoráveis (por exemplo, estresse/fadiga); 7. Avaliação de sistemas 

de trabalho para promover a estimulação e reduzir a automaticidade involuntária. 

Posto que, conforme a International Commission on Radiological Protection - 

ICRP (2011, p. 16, tradução nossa) 

 

Um sistema de gestão da qualidade, incluindo um programa de controle de 
qualidade é essencial, mas muitas verificações cruzadas podem ser 
ineficazes se a equipe trabalha “mecanicamente”, sem atenção necessária 
ou sujeita a distrações constantes. 
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Para Reason (2000), existem duas abordagens para o problema da 

falibilidade humana: a problemática do erro pode ser centrada na pessoa ou no 

sistema. Na abordagem da pessoa destacam-se os erros dos indivíduos, culpando-

os por esquecimento, desatenção, baixa motivação, falta de cuidado, negligência e 

imprudência, já na abordagem do sistema, considera-se que os humanos são 

falíveis e os erros são esperados, consequências e não causas, tendo suas origens 

nem tanto na perversidade da natureza humana, mas em fatores sistêmicos que 

estão acima destes, para Reason (2000, p. 769, tradução nossa), “não podemos 

mudar a condição humana, mas podemos mudar as condições em que os humanos 

trabalham”, tentando concentrar-se na construção de processos de defesa para 

evitar os erros ou mitigar os seus efeitos. A ideia central é a das defesas do sistema, 

toda tecnologia perigosa possui barreiras e salvaguardas. Com perspectiva parecida 

com The Royal College of Radiologists, apresentada anteriormente, Reason (2000, 

p. 768, tradução nossa), destaca que, quando um evento adverso acontece “[..] a 

questão importante não é quem errou, mas como e porque as defesas falharam”. 

Três princípios orientam o planejamento dos sistemas: a prevenção de erros 

ao ser projetado, eliminando fraquezas previsíveis dos homens; o relato dos erros 

visando a sua gestão; e, o desenvolvimento de metodologias para diminuir as 

consequências dos erros em sua ocorrência (REASON, 1990). 

Na sua obra “Human error” (1990), James Reason, propôs um modelo 

conhecido como "queijo suíço”, em que compara as vulnerabilidades do sistema de 

saúde aos buracos de um queijo suíço, tal modelo é frequentemente referido, 

amplamente aceito e utilizado no campo de segurança do paciente. 

No modelo elaborado por Reason toda etapa do processo tem um potencial 

de falha, cada buraco é uma oportunidade para a etapa falhar e cada fatia do queijo 

é uma barreira defensiva no processo, contudo, ao contrário do queijo suíço os 

buracos dos sistemas estão continuamente abrindo, fechando e mudando de 

posição, dessa maneira, quando os buracos das camadas se alinham permitem uma 

trajetória livre para ocorrência de erros, como pode ser observado na figura 4. 
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Figura 4 - Modelo Queijo Suíço 

 
Fonte: Adaptado de Reason (2000, p. 769). 

 

 Esta ótica encontra afinidade com a ICRP, quando menciona em sua 

publicação 86 (2000, p. 43, tradução nossa), “na maioria dos acidentes, uma 

combinação de fatores contribuintes permitiu que um erro inicial aumentasse para 

uma exposição acidental. Em alguns casos, isso resultou em consequências muito 

graves ou fatais”. Tal como exposto no sítio eletrônico da NCPS (2015), uma 

sequência de falhas que passou despercebida na maioria das vezes leva a um 

problema de segurança recorrente, independentemente dos profissionais envolvidos. 

Na concepção de Reason (2000, p. 769, tradução nossa), “os buracos nas 

defesas surgem por dois motivos: falhas ativas e condições latentes. Quase todos os 

eventos adversos envolvem uma combinação desses dois conjuntos de fatores”. As 

falhas ativas são atos inseguros cometidos pelos profissionais de saúde podendo 

resultar em evento adverso imediato para o paciente, já às condições latentes, são 

características existentes no sistema que permanecem ocultas até que um evento 

ou acidente ocorra e as exponham, contudo, podem ser identificadas e solucionadas 

antes de um evento adverso ocorrer. 

Quando a atenção está focada somente nas falhas ativas, as condições 

latentes permanecem ocultas no sistema fazendo com que se torne mais propenso a 

falhas futuras, entretanto, quando as condições latentes são identificadas e 

corrigidas a efetividade na construção de processos seguros é maior do que quando 

os esforços são direcionados a minimização dos erros ativos (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2000). 

O conceito de segurança foi ampliado e atualmente está no centro das 

preocupações dos estabelecimentos de saúde e serviços de radioterapia 

(MAZERON; AGUINI; DEUTSCH, 2013). 
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A instituição que presta serviços de radioterapia deve desenvolver uma 

cultura de segurança sendo necessário treinamento especializado da equipe sobre 

as questões da cultura de segurança. Isso significa que os membros da equipe 

aprendem sobre como a avaliação de riscos beneficia a segurança do paciente, as 

situações que são críticas para a segurança do paciente e como a análise e o relato 

de eventos são importantes para fins de aprendizado (EC, 2015).  

Admitir que o ser humano comete falhas é o primeiro passo na busca pela 

segurança do paciente, entretanto, apesar de fazer mais de duas décadas que o 

modelo de Reason foi proposto, ainda há a associação da ocorrência de um erro à 

responsabilidade de um indivíduo, fazendo surgir nele o sentimento de culpa e medo 

de possíveis punições. Porém, quando se fala de segurança do paciente deve-se 

tentar evitar o erro visando à segurança deste com um atendimento livre de erros, e 

não, tentar evitar o erro no intuito de não sofrer penalidades. Como ressalta a 

publicação “To Err is Human: Building a Safer Health System”, do Institute of 

Medicine (2000), a punição aos profissionais como resposta a erros cometidos não é 

uma maneira eficaz na prevenção da recorrência de tais erros. 

Conforme Cunningham (2011), embora possam ser sugeridas soluções 

específicas para cada falha é reconhecida a importância de uma cultura de 

segurança na contribuição da segurança de um modo geral. Ela favorece o 

aprimoramento de práticas seguras, a partir de melhorias na comunicação, no 

trabalho em equipe e no compartilhamento dos conhecimentos (REIS; MARTINS; 

LAGUARDIA, 2013). 

A cultura de segurança também ganha destaque na publicação 112 da ICRP: 

 

O estabelecimento de uma cultura de segurança é de suma importância na 
prevenção de exposições acidentais em radioterapia. [...] Um ambiente de 
trabalho que facilita a concentração, evita a distração e promove uma 
atitude de questionamento e aprendizagem pela equipe é essencial para 
uma operação clínica segura (ICRP, 2011, p. 19, tradução nossa). 

 

Tal como enfatizado por Reason (2000), deve-se compreender que erros, 

particularmente os humanos, não podem ser totalmente eliminados. Dessa maneira, 

em uma cultura sem culpa, é obrigatório ter uma organização que respalde o 

indivíduo, bem como todo o grupo de colegas de trabalho. O foco deve estar nas 
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condições organizacionais e sistêmicas que realmente levam ao evento adverso e 

não ao erro do indivíduo (KNÖÖS, 2017). 

A disseminação de lições aprendidas com incidentes é necessária, mas se 

tratando de novas tecnologias não é suficiente. Apesar das novas tecnologias serem 

adotadas para melhoria da radioterapia, muitas vezes aumentam a complexidade e 

criam novas possibilidades de erro humano, além de novos problemas nos 

equipamentos (ICRP, 2011). 

De acordo com The Royal College of Radiologists (2008), erros são 

inevitáveis em qualquer sistema, porém, ao se entender porque eles acontecem, 

podem-se implantar barreiras para minimizar sua frequência e maximizar a detecção 

antes que ocorram danos. O autor destaca os fatores contribuintes para os 

incidentes em radioterapia: (1) falta de treinamento, competência e experiência; (2) 

fadiga e estresse; (3) projeto e documentação de procedimentos fracamente 

estabelecidos; (4) dependência excessiva de procedimentos automatizados, (5) má 

comunicação e falta de trabalho em equipe, (6) estrutura departamental hierárquica, 

(7) níveis de pessoal e habilidades, (8) ambiente de trabalho e, (9) mudanças no 

processo. 

De acordo com o autor supracitado (2008), quanto mais complexo for um 

processo, maior será a probabilidade de acontecerem erros, especialmente em 

procedimentos raramente realizados. Em relação ao item (3), o autor destaca que se 

as etapas do processo não estiverem bem definidas e documentadas os 

profissionais envolvidos podem hesitar em relação a uma sequência adequada. 

Também é de parecer da SBR/ABFM (2012), que uma das medidas de segurança a 

serem implantadas na radioterapia é o estabelecimento da rotina por escrito de uma 

política de segurança que envolva as várias etapas do planejamento e do tratamento 

com radioterapia. 

Segundo Zietman et al. (2012), as funções automáticas do 

computador/equipamentos e os checklists, conhecidos como "conhecimento no 

campo", são mais prováveis na melhoria do desempenho humano do que o 

"conhecimento na cabeça", ou seja, a memória. 

 O checklist é uma ferramenta estruturada na forma de formulário simples, 

contendo uma lista abrangente de itens que precisam ser verificados, dividindo os 

processos complexos em etapas mais simples, melhorando o desempenho do 
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trabalho e fornecendo um atendimento de maior qualidade e segurança ao paciente 

(ACR, 2016). 

No ano de 2009 a Organização Mundial da Saúde publicou um manual de 

implementação de checklist para a segurança cirúrgica (OMS, 2009), o instrumento 

preconizado é relevante posto que “[...] os profissionais enfrentam a falibilidade da 

memória e da atenção humana, sobretudo em questões rotineiras, as quais são 

frequentemente negligenciadas” (MAZIERO et al., 2015, p. 18). 

De acordo com Kalapurakal et al. (2013) os checklists utilizados em radiação 

oncológica ajudaram a reduzir várias categorias de erros, eliminando os 

relacionados ao paciente errado, local errado e dose errada, reforçando a 

importância da segurança do paciente em todos os níveis e promovendo trabalho 

em equipe cumprindo a obrigação de oferecer tratamentos seguros e precisos aos 

pacientes. 

A utilização de checklist tem extrema relevância em ambientes complexos 

como é o caso da radioterapia, seu uso além de objetivar reforçar a lembrança das 

ações a serem realizadas, objetiva incentivar e reforçar a disciplina da equipe na 

busca pela segurança do paciente. 

A metodologia de Reason na Teoria do Queijo Suíço pode ser utilizada nas 

etapas executadas pelos profissionais das técnicas radiológicas em teleterapia 

conformacional, enfoque desta pesquisa. A falta de uma lista de verificação 

(checklist) pode ser comparada a buracos no sistema, permitindo que erros 

aconteçam e se não barrados podem alcançar ao paciente, afetando o resultado 

proposto, podemos perceber a importância de sua utilização na rotina dos processos 

de teleterapia. 

Segundo Martins (2014, p. 3, tradução nossa), 

 

É possível verificar que o sistema de saúde possui várias características 
que predispõem à ocorrência de falhas: seja pela atuação de múltiplos 
indivíduos e diferentes prioridades, uso de tecnologia sofisticada, ambientes 
incertos e dinâmicos, mudança rápida de circunstâncias, momentos de 
grande stress ou várias fontes de informação simultânea. 

 

No atual conceito de segurança do paciente, as deficiências do sistema de 

prestação de cuidados de saúde são indicadas como as principais responsáveis pelo 
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acontecimento de eventos adversos ao invés de responsabilizar os profissionais ou 

produtos isoladamente (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013). 

 

Deve ser notório o compromisso da gestão com a segurança do doente, a 
todos os níveis da organização; bons conhecimentos e compreensão da 
segurança do doente em toda a organização; uma definição clara da cultura 
desejada; evidência visível do investimento que é feito na segurança, 
incluindo a qualidade do ambiente de trabalho, equipamentos fornecidos, 
etc.; ser proativo de modo a que as atividades de melhoria contínua sejam 
tratadas antes de surgirem acidentes; uma boa comunicação a todos os 
níveis da organização e um envolvimento significativo de todos, em todos os 
elementos da segurança (EIRAS, 2011, p. 53-54). 

 

Como mencionado na Publicação 44 da ICRP (1985), devem ser feitos 

esforços para minimizar a ocorrência de erros, já que os erros causados por erro 

humano ou por mau funcionamento dos equipamentos auxiliares não são previsíveis 

nem completamente evitados. Tal publicação sugere que pessoal bem treinado e 

dispositivos de segurança técnica, incluindo sistemas de verificação e confirmação, 

juntamente com bons programas de garantia de qualidade, reduzem estas 

ocorrências. 

De acordo com Fagundes et al. (2018), os dez principais aspectos para evitar 

incidentes na radioterapia são: (1) Manter ativo o Programa de Controle de 

Qualidade; (2) Realizar um programa adequado de educação e formação de 

pessoal; (3) Utilizar os métodos de dosimetria in vivo para controle da dose 

administrada; (4) Identificar corretamente o paciente; (5) Identificar corretamente o 

tratamento do paciente; (6) Aplicar o conceito de defesa em profundidade no 

planejamento de tratamento; (7) Realizar a dupla checagem de dados em todo o 

processo de tratamento; (8) Manter atualizada a dosimetria da fonte de radiação; (9) 

Manter um nível de comunicação adequado entre os profissionais e; (10) Criar e 

manter atualizado os protocolos de tratamento. 

A Portaria SVS/MS 453 menciona: (a) prevenção de acidentes como um dos 

princípios básicos para a proteção radiológica; (b) minimização da probabilidade de 

ocorrência de acidentes no projeto e na operação de equipamentos e de instalações; 

(c) desenvolvimento dos meios e a implementação das ações necessárias para 

minimizar a contribuição de erros humanos que levem a ocorrência de exposições 

acidentais (BRASIL, 1998). 
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A radioterapia é altamente sujeita a incidentes atribuíveis, total ou pelo menos 

em parte, a erros humanos (PORTALURI et al., 2009), enquanto os seres humanos 

estiverem envolvidos no atendimento ao paciente, haverá preocupações de 

segurança (IAEA/SAFRON, 2015). Dessa forma, a prevenção de erros é um aspecto 

importante em todos os procedimentos realizados no processo de tratamento de 

radioterapia, já que, a realização de intervenções e recomendações tradicionalmente 

acontecem somente depois da ocorrência de um evento grave (CHADWICK; 

FALLON, 2013). 

Neste sentido, de acordo com Cunningham et al. (2010, p. 606, tradução 

nossa), “trabalhar com consciência é uma „camada de segurança‟ menos tangível, 

mas é um dos principais contribuintes para a segurança do paciente”. 

Na radioterapia, assim como em diversas áreas de cuidados da saúde com 

alta complexidade, a confiabilidade é um fator primordial. Nesta modalidade 

terapêutica os profissionais das técnicas radiológicas executam o tratamento de um 

determinado paciente por diversos dias, pois, geralmente é realizado de forma 

fracionada, conforme planejamento do tratamento. Esse profissional deve garantir a 

reprodutibilidade do tratamento o que implica na necessidade de identificação 

correta do paciente, no posicionamento e imobilização adequados, além de diversos 

outros itens que se não forem executados de maneira correta podem resultar em 

erro. 

Um grande número de exposições acidentais em radioterapia ocorreu devido 

a falta de qualificação e capacitação da equipe, logo, o componente mais importante 

de todo o processo é ter uma equipe qualificada. A educação adequada e contínua 

dos profissionais diretamente envolvidos em procedimentos de radioterapia deve ter 

alta prioridade (ICRP, 2000). 

Segundo Knöös (2017), ter pessoal capacitado é uma obrigatoriedade para 

manter a segurança no complexo ambiente de radioterapia; o treinamento e a 

educação devem incluir informações sobre os riscos envolvidos no ambiente 

altamente tecnológico da radioterapia e, sobre o que aconteceu historicamente e 

quais ações foram tomadas para melhorar a segurança. 

Os profissionais das técnicas radiológicas não estão isentos da 

responsabilidade na busca pela segurança do paciente, haja vista que os processos 

envolvidos na execução de tratamentos radioterápicos estão em constante 

desenvolvimento, conforme a tecnologia vai evoluindo novas técnicas vão surgindo, 
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tornando o cenário cada vez mais complexo e dinâmico, logo, cabe também aos 

profissionais buscar constantemente, conhecimentos técnico-científicos para 

executar suas tarefas de forma segura. 

A IAEA identificou dez características de cultura de segurança que podem ser 

usadas para melhorar a cultura de segurança em radioterapia: (1) responsabilidade 

pessoal por segurança; (2) atitude de questionamento; (3) comunicação de 

segurança efetiva; (4) liderança com valores e ações de segurança; (5) tomada de 

decisão; (6) ambiente de trabalho respeitoso; (7) aprendizado contínuo; (8) 

identificação e resolução de problemas; (9) ambiente que aumente o interesse e; 

(10) processos de planejamento e controle de atividades no trabalho 

(IAEA/SAFRON, 2015). 

A radioterapia moderna é complexa e tem rápida evolução, a segurança em 

radioterapia envolve muitas pessoas com responsabilidades variadas, porém todos 

precisam trabalhar juntos na criação de um ambiente clínico seguro e eficiente 

(ZIETMAN et al., 2012). 

Para The Royal College of Radiologists (2008), a entrega de uma radioterapia 

segura é altamente dependente da comunicação em muitos níveis diferentes, entre 

diferentes grupos de profissionais e entre os profissionais e pacientes. Uma 

comunicação clara reduz o risco de incidentes e erros. 

 

Descrições claras do trabalho devem estar disponíveis para o chefe clínico 
de radioterapia e para todos os envolvidos no trabalho realizado para o 
departamento de radioterapia [...] a comunicação deve encontrar equilíbrio 
entre o respeito pelos conhecimentos específicos, habilidades e status e o 
direito de cada membro da equipe e pacientes para desafiar declarações e 
premissas que influenciam o resultado seguro do processo (RCR, 2008, p. 
25-26, tradução nossa). 

 

Sabendo que o número de profissionais das técnicas radiológicas envolvidos 

no processo é significativo e o processo desenvolvido pelos mesmos engloba várias 

etapas, devem-se priorizar medidas que reduzam falhas cometidas por esses 

profissionais, pois, tal como citado por The Royal College of Radiologists (2008), o 

objetivo comum da equipe multidisciplinar de profissionais envolvidos em 

radioterapia é a prevenção de erros e incidentes adversos. Para que se atinja esse 

objetivo, uma comunicação única é essencial, especialmente levando-se em 
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consideração a complexidade da radioterapia e a natureza multidisciplinar no 

contexto da saúde (ICRP, 2011). 

A prestação de cuidados geralmente requer que os profissionais de saúde 

atravessem limites pessoais significativos, tanto psicológicos como físicos, dessa 

maneira, a dependência direta da compreensão de erros e eventos adversos é uma 

característica inerente da segurança do paciente, dependendo ainda de uma cultura 

aberta onde os envolvidos sejam tratados como parceiros na aprendizagem 

(EMANUEL et al., 2008). 

Da mesma forma, os autores Zietman et al. (2012), mencionam que um 

ambiente com mentalidade de cultura de segurança só existe onde a equipe é 

permitida e encorajada a sugerir e liderar mudanças para melhorar a segurança, 

qualidade e eficiência. De acordo com Reason (2008), uma das regras básicas no 

gerenciamento de erros é aceitar que os melhores profissionais podem cometer os 

piores erros. 

 Tal como exposto no sítio eletrônico da NCPS (2015), a criação de uma 

cultura de segurança significa passar de uma cultura de culpa para uma “segurança 

consciente". Os seres humanos, por sua própria natureza, cometem erros, acredita-

se que as pessoas vão trabalhar com o objetivo de fazer um bom trabalho, e não o 

contrário, sendo assim, a construção de uma cultura justa é um passo inicial 

essencial na criação de uma cultura de segurança (REASON, 2000). E uma forte 

cultura de segurança é a base para melhorar a segurança do paciente e até mesmo 

os resultados do tratamento (IAEA/SAFRON, 2015). 

Esta ótica encontra afinidade com as proposições de The Royal College of 

Radiologists (2008), a capacidade dos profissionais de falar com seus colegas e 

superiores sobre incidentes de segurança, torna-se uma característica importante na 

criação de uma cultura aberta, justa e não punitiva, essa cultura deve ser 

desenvolvida ativamente, assim como o questionamento deve ser ativamente 

encorajado, independentemente da posição dentro da organização, e acrescenta, 

que aqueles que relatam incertezas e erros devem receber crédito devido ao 

comportamento profissional. 

Conforme European Commission (2015), deve-se utilizar as informações 

resultantes da avaliação proativa dos riscos na implementação de mudanças e 

melhorias necessárias nas práticas, particularmente em medidas preventivas (como 

barreiras) para fortalecer a segurança do tratamento. Os resultados da avaliação 
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também devem ser incluídos no programa de treinamento da equipe. A formação 

profissional de todo o pessoal, em especial dos novos membros, deve identificar 

claramente as situações mais perigosas no processo de tratamento, assim como as 

barreiras existentes para minimizar as probabilidades de eventos de erro adversos. 

Para a International Commission on Radiological Protection - ICRP (2011), a 

comunicação deve englobar registros formais de questões cruciais para a 

segurança. 

Sempre que possível, segundo Zietman et al. (2012), os sistemas de sucesso 

devem ser ligados por meio de simplificação, padronização, automação e funções 

forçadas criando fluxos de trabalho e sistemas que suportem o trabalho humano. Os 

autores supracitados destacam que os checklists são eficazes se estiverem focados 

na tarefa em questão, se os profissionais que o usarem acreditarem na sua utilidade 

ou forem obrigados a usá-los. 

O checklist é uma ferramenta estruturada na forma de formulário simples, 

contendo uma lista abrangente de itens que precisam ser verificados, durante um 

tempo limite antes do procedimento real ser realizado, dividindo desta maneira, os 

processos complexos em etapas mais simples, melhorando o desempenho do 

trabalho e fornecendo um atendimento de maior qualidade e segurança ao paciente 

(ACR, 2016; KALAPURAKAL et al., 2013). 

Podemos observar que a utilização de um checklist auxiliaria no processo 

teleterápico como uma ferramenta simplificada contendo o registro formal das ações 

a serem executadas pelos profissionais das técnicas radiológicas, oferecendo desta 

forma, um suporte rápido a estes profissionais nos momentos de decisão durante a 

realização dos procedimentos teleterápicos, contribuindo assim, com a otimização 

do tempo, da organização, do gerenciamento destes procedimentos, oferecendo um 

atendimento de maior qualidade e segurança ao paciente. 

Emanuel et al. (2008), destacam que um profissional de saúde que presta 

atendimento direto deve ter a qualidade de vigilância de segurança do paciente, 

essa sabedoria prática é conquistada, geralmente, a partir de um vasto 

conhecimento sobre eventos adversos, como mitigá-los ou minimizar seus danos, tal 

conhecimento aumenta com a experiência e a capacidade de reconhecer quando 

algo não está certo, podendo dessa forma, evitar um evento adverso ou minimizar 

seu impacto. 
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É extremamente importante ser proativo e continuar procurando respostas 

para perguntas como “o que mais pode dar errado?”, “qual a probabilidade?”, e 

“tendo em conta os custos, que tipos de escolhas eficazes tenho disponíveis para 

prevenir?” (ICRP, 2011). 

Apesar do processo de cuidado ao paciente mudar de acordo com a 

instituição onde será realizado o tratamento, garantir segurança e qualidade no 

processo de radioterapia exige que uma série de procedimentos sejam realizados 

adequadamente (ZIETMAN et al., 2012). 

Como citado anteriormente, erros são inevitáveis, mas sua frequência pode 

ser evitada, para tal, os mesmos devem ser identificados e investigados, de acordo 

com Portaluri et al. (2009), nas últimas décadas, muitas ferramentas de análise de 

incidentes foram desenvolvidas, tendo como objetivo identificar as falhas do sistema 

de segurança e melhorar às barreiras de proteção. 

 

2.6 Análise do Modo e Efeito de Falha - FMEA 

 

O desenvolvimento da ferramenta FMEA - Análise do Modo e Efeito de Falha, 

do inglês - Failure Mode and Effects Analysis é datado em 1949, pela Indústria 

Militar Americana e já na década de 1960, foi utilizada pela NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) na verificação e melhoria da confiabilidade 

dos computadores (hardwares) do programa espacial (BARBOSA, 2011). 

No entanto, "os cuidados de saúde estão décadas atrás de outras indústrias 

como a aviação na criação de sistemas mais seguros" (KALAPURAKAL et al., 2013, 

p. 245, tradução nossa). 

A realização de prospecção de riscos utiliza métodos e ferramentas 

aproveitadas de “indústrias com tradição em programas de gerenciamento de risco e 

com complexidade semelhante a da saúde, onde pessoas e tecnologia são 

empregadas de forma extensiva, como, por exemplo, a aeronáutica e a nuclear” 

(CAIXEIRO, 2011, p. 13). 

Conforme o “Manual de Referência da Análise de Modo e Efeitos das Falhas”, 

da IQA (2008), a FMEA é uma metodologia analítica que visa assegurar que os 

problemas potenciais tenham sido considerados e abordados ao longo de todo 

processo de desenvolvimento de produtos e processos. Assegurando que na 

extensão possível, os modos de falha potenciais e suas causas sejam avaliados, 
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baseados na experiência e nos problemas passados, sendo considerada uma das 

técnicas mais eficientes para se diminuir riscos, tanto na prevenção de problemas 

como na identificação das soluções, sendo muito eficaz também em termos de 

custos. 

 

2.7 Análise do Modo e do Efeito de Falhas na Assistência à Saúde - HFMEA™ 

 

A ferramenta HFMEA™ - Análise do Modo e do Efeito de Falhas na 

Assistência à Saúde - na língua portuguesa, foi desenvolvida em 2002, por 

pesquisadores do Department of Veterans Affairs National Center for Patient Safety - 

VA NCPS (Centro Nacional de Segurança de Pacientes, do Departamento de 

Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos), com assistência do Tenet 

HealthSystem (Dallas), que adaptaram o FMEA tradicional para uso específico na 

área de saúde, desenvolvendo a Healthcare Failure Mode and Effect Analysis - 

HFMEA™, com ele as instituições de saúde poderiam atender ao novo requisito de 

avaliação proativa de risco constante na Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organization (JCAHO), como padrão de segurança do paciente 

(DEROSIER et al., 2002). Desde a sua criação, o processo HFMEA™ foi 

implementado em todos os 153 VA Medical Centers (STALHANDSKE et al., 2009). 

De acordo com o NCPS, em “The Basics of Healthcare Failure Mode & Effect 

Analysis” (2014), HFMEA™ simplifica as etapas de análise de risco do FMEA 

tradicional, combinando as etapas de detectabilidade e criticalidade em um algoritmo 

apresentado como HFMEA Decision Tree™ (“árvore de decisão” - figura 5). Além 

disso, substitui o cálculo do Número de Prioridade de Risco (RPN) por uma 

pontuação de perigo obtida diretamente na Hazard Score Matrix (Matriz de 

Pontuação de Perigo – quadro 3), desenvolvida pela NCPS especificamente para 

este propósito. 

O NCPS - Centro Nacional de Segurança do Paciente analisou o sistema 

FMEA tradicional, concluindo que para avaliar produtos ou equipamentos de 

cuidados de saúde é um método de avaliação proativa recomendado, porém, se a 

análise for realizada em processos de saúde, a HFMEA™ é mais facilmente aplicável 

(DEROSIER et al., 2002). 

Uma avaliação de risco proativa é necessária, especialmente em radioterapia 

porque a detecção de eventos é mais difícil: as consequências dos eventos nem 



43 
 

sempre são imediatamente evidentes para o paciente ou para o médico e podem 

surgir muito tempo após o término do tratamento (EC, 2015). 

Em seu estudo, Biazotto e Tokarski (2016) fizeram a comparação de dois 

métodos, HFMEA™ e FMEA-TG100 (com diretrizes dadas pelo Task Group 100), no 

planejamento computadorizado de um implante intersticial com braquiterapia, de 

acordo com os autores, HFMEA™ se mostrou eficiente e mais simples comparada à 

FMEA convencional, indicando sua aplicação na radioterapia. 

Uma avaliação sistemática do uso de HFMEA™ nos cuidados de saúde 

holandeses foi desenvolvida por Habraken et al. (2009), por meio do feedback dos 

usuários com múltiplas análises da ferramenta em um instituto de radioterapia e em 

um centro médico universitário. Foram realizadas 62 avaliações, 59 por profissionais 

de saúde e 3 por pacientes ou seus familiares, obteve-se que, 90,3% dos 

profissionais de saúde e dos pacientes que preencheram o formulário de avaliação 

consideraram a análise HFMEA™ relevante. A maioria dos entrevistados (87,1%) 

espera que o resultado da análise HFMEA™ torne o processo de cuidados de saúde 

investigado mais seguro. Para 36,4% dos entrevistados, a análise HFMEA™ 

aumentou a visão geral no processo de cuidados de saúde, nas tarefas de outros 

profissionais e seus possíveis riscos. Além disso, 28,6% dos entrevistados 

considerou a abordagem HFMEA™ gradual e sistemática e 22,1% pensam que a 

natureza multidisciplinar da análise foi útil e agradável. 

Para Li et al. (2017, p. 5, tradução nossa), “HFMEA é uma ferramenta útil para 

descrever a confiabilidade de um sistema, comparar modelos alternativos e orientar 

o processo de melhoria”. Segundo Chadwick e Fallon (2013, p.3, tradução nossa), a 

ferramenta “fornece uma metodologia claramente definida para uso na análise de 

processos de cuidados de saúde”. Conforme DeRosier et al. (2002), a metodologia 

HFMEA é uma técnica reconhecida e tem sido cada vez mais adotada na prática. 

Vlayen percebeu em seu estudo que “incentivar os indivíduos a participar da HFMEA 

e discutir os processos já aumentaram a conscientização sobre os riscos” (2011, 

p.168, tradução nossa). 

Conforme “Bonn call for action” (OMS, 2013), uma das dez ações para a 

melhoria da proteção radiológica em medicina na próxima década é melhorar a 

prevenção de incidentes e acidentes com radiação utilizada em contexto clínico, 

sendo uma das sub-ações “implementar métodos prospectivos de análise dos riscos 

para reforçar a segurança na prática clínica” (OMS, 2013, p. 10, tradução nossa). 
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Os autores Habraken et al. (2009, p. 818, tradução nossa), mencionam que: 

 

As organizações de cuidados de saúde não devem esperar por um método 
perfeito, mas continuar ou começar a realizar análises prospectivas de risco 
em sua forma atual para melhorar proativamente a segurança do paciente, 
ou seja, para realmente evitar danos ao paciente. 

 

Conforme mencionado, a abordagem sistemática da HFMEA™ é considerada 

de fácil aplicabilidade nos processos de saúde (DEROSIER et al., 2002), e sua 

aplicabilidade tem se mostrado útil (GRILLONE et al., 2017; HABRAKEN et al., 

2009; VLAYEN, 2011) e eficiente (BIAZOTTO; TOKARSKI, 2016) em processos 

radioterápicos, e quimioterápicos (LI et al., 2017), com base nas pesquisas citadas e 

na compreensão da utilidade da ferramenta HFMEA™ na possibilidade de melhoria 

nos requisitos conhecimento e segurança, a ferramenta foi escolhida para o 

desenvolvimento da análise de risco nas etapas de teleterapia conformacional 

realizadas por profissionais das técnicas radiológicas nas salas de tratamento 

teleterápico. 

Segundo DeRosier et al. (2002), a ferramenta HFMEA™ identifica as 

vulnerabilidades do sistema por meio de: equipe interdisciplinar, diagrama de fluxo 

de processos e subprocessos, modo de falha e identificação de causas de falha, 

matriz de pontuação de perigo (quadro 3) e algoritmo de “árvore de decisão” (figura 

5). Para realização da análise, um quadro reúne as informações de forma 

sistematizada. No apêndice A, encontra-se a estrutura adaptada do quadro 

HFMEA™ que será utilizado na execução dessa pesquisa. 

 

2.7.1 Etapas da ferramenta Análise do Modo e do Efeito de Falhas na Assistência à 

Saúde - HFMEA™ 

 

São propostas cinco etapas, conforme DeRosier et al. (2002), no 

desenvolvimento da ferramenta HFMEA™: definir um escopo; montar uma equipe; 

descrever graficamente o processo; realizar a análise de perigos e; propor ações e 

medidas de resultados. 

1. Definir um escopo: Nesta etapa é feita a seleção do tópico a ser revisado, 

devendo ser de uma área de cuidado à saúde, de alto risco ou alta 

vulnerabilidade. 
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2. Montar uma equipe: A equipe deve ser interdisciplinar assegurando dessa 

forma, que vários pontos de vista sejam considerados. 

3. Descrever graficamente o processo: Aqui se deve desenvolver ou verificar o 

diagrama de fluxo de processo. Para ajudar a equipe a discutir o diagrama de 

fluxo, deve-se numerar consecutivamente cada etapa do processo e 

identificar a parte do processo ou subprocesso que se deseja concentrar a 

análise. O foco em uma parte específica do processo torna a revisão mais 

produtiva e efetiva. A experiência da NCPS sugere que, ao reduzir o alcance 

da revisão, a equipe tem melhores chances de uma análise de qualidade que 

produza ações específicas e efetivas. 

4. Realizar a análise de perigos: Nesta etapa deve-se listar e enumerar em cada 

um dos subprocessos os possíveis/potenciais modos de falha (diferentes 

maneiras pelas quais um determinado processo ou etapa de subprocesso 

pode deixar de cumprir o propósito pretendido). Em seguida, determinar a 

severidade e a probabilidade do modo de falha potencial e posteriormente 

pontuá-lo de acordo com a matriz de pontuação de perigo, quadro 3. 

Para determinar se o modo de falha justifica novas ações deve-se utilizar a 

“árvore de decisão” (figura 5) que apresenta etapas a ser seguidas quando se 

deseja avaliar um modo de falha particular ou a causa de um modo de falha, 

tem como base a criticalidade, ausência de medidas de controle efetivas e 

falta de detectabilidade. Se a decisão for prosseguir para a quinta etapa, 

deve-se listar a(s) causa(s) para cada modo de falha. 

5. Propor ações e medidas de resultados: Nesta última etapa desenvolve-se 

uma descrição da ação que será realizada para cada causa do modo de 

falha, e a(s) pessoa(s) responsável (is) por completar ou assegurar a 

conclusão de cada ação. Para tal, a gestão deve concordar com as 

recomendações das soluções propostas. 

 

Segundo Grillone et al. (2017), a metodologia poderá se adaptar segundo a 

organização de saúde onde será aplicada e passar constantemente por monitoração 

e atualizações.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

Este estudo se desenvolveu a partir de uma pesquisa de campo, quali- 

quantitativa, exploratória e descritiva. 

A pesquisa foi norteada pela ferramenta HFMEA, apresentada anteriormente 

no item 2.7 e no subitem 2.7.1, sendo aplicada conforme adaptações descritas 

posteriormente no item 3.4. 

 

3.2 Local da pesquisa 

 

Realizou-se no setor de radioterapia de um centro de tratamento oncológico, 

do sul do Brasil. No local há duas salas de tratamento de teleterapia com um 

aparelho acelerador linear cada, onde os profissionais das técnicas radiológicas, 

divididos em três turnos, executam diariamente mais de 120 procedimentos de 

teleterapia conformacional. Os aceleradores lineares utilizados nesse centro de 

tratamento são Clinac 2100SC e Clinac 600C/D, ambos da marca Varian Medical 

System®, o local conta com um sistema de gerenciamento computadorizado, 

denominado Sistema de Registro e Verificação - RVS (Aria®), que funciona como um 

prontuário eletrônico, armazenando todos os dados do paciente e do seu respectivo 

tratamento. Todos os dados são enviados via rede diretamente da sala de física 

médica, onde são realizados os planejamentos dos tratamentos, para o console do 

acelerador linear, estação de trabalho dos profissionais das técnicas radiológicas. 

Desta forma, nenhuma informação é alterada ou inserida sem consentimento prévio 

do físico médico e/ou do médico rádio-oncologista. 

 

3.3 Participantes da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa 16 profissionais integrantes da equipe 

multidisciplinar que atua no setor de radioterapia, sendo eles: médico rádio-

oncologista, físicos médicos e profissionais das técnicas radiológicas (técnicos e 

tecnólogos em radiologia). Destes 16 profissionais, foram eleitos 04 experts da área 
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de teleterapia para compor a Equipe HFMEA, por serem de áreas diferentes, por 

possuírem ou estarem cursando pós-graduação e pela compatibilidade de horários 

para participação nas reuniões da pesquisa. 

 

3.4 Coleta e Análise de dados 

 

A coleta de dados necessária para o desenvolvimento deste estudo se 

baseou na observação assistemática e na aplicação da ferramenta HFMEA™, para 

analisar os potenciais riscos ao comprometimento da segurança do paciente nas 

etapas executadas nas salas de tratamento pelos profissionais das técnicas 

radiológicas. Apenas as etapas relacionadas ao tratamento de teleterapia 

conformacional fizeram parte da análise de risco, deste modo, as técnicas de 

radioterapia estereotáxica, radiocirurgia, radioterapia de intensidade modulada e 

terapia com elétrons não fizeram parte da pesquisa. 

Essa ferramenta é um modelo de análise prospectiva híbrida que combina 

conceitos encontrados em FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) e Análise de 

Perigos e Ponto Crítico de Controle (Hazard Analysis and Critical Control Point - 

HACCP), com ferramentas e definições encontradas na ferramenta Análise de 

Causa Raiz (Root-Cause Analysis - RCA) do VA. Para sua aplicação são propostos 

cinco passos: (1) definir um escopo; (2) montar uma equipe; (3) descrever 

graficamente o processo; (4) realizar a análise de perigos e; (5) propor ações e 

medidas de resultados (DEROSIER et al., 2002). 

A equipe de experts da área de teleterapia realizou a validação da ferramenta 

previamente a sua aplicação. A estrutura da ferramenta foi analisada em reuniões 

com a equipe, sendo observada em sua forma impressa. A equipe decidiu realizar 

adaptações em dois pontos do passo 5, em virtude da dificuldade de medir o 

resultado das ações preventivas recomendadas e por considerar-se dispensável a 

concordância da gestão da instituição quanto às recomendações dadas pela equipe. 

A ferramenta foi novamente impressa, já com as alterações realizadas, os experts 

por meio de assinatura no modelo impresso, validaram a estrutura da ferramenta, 

sendo utilizada na pesquisa uma ferramenta HFMEA adaptada. 

Dessa maneira, a aplicação da ferramenta HFMEA seguiu as etapas 

propostas pela equipe de experts sendo focada nas etapas executadas nas salas de 

tratamento teleterápico por profissionais das técnicas radiológicas. 
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Em relação aos participantes (16), todos os profissionais das técnicas 

radiológicas (PTR‟s) atuantes (12) foram observados assistematicamente para coleta 

de dados. Era proposta a observação de 17 PTR‟s, porém, quatro deles estavam 

afastados ou não trabalhavam mais na instituição no período em que a coleta de 

dados foi realizada e um deles participou como expert na equipe HFMEA. 

Dos 16 participantes, 04 compuseram a equipe de experts da área de 

teleterapia que participou da análise dos riscos que comprometem a segurança do 

paciente, denominada Equipe HFMEA, sendo composta por médico rádio-

oncologista (1), físicos médicos (2) e profissional das técnicas radiológicas (1). Os 

experts possuem tempo de experiência na profissão variando de 8 a 23 anos e o 

tempo de experiência na função específica variando de 8 a 20 anos. Esta equipe 

validou a estrutura do quadro adaptado da ferramenta HFMEA™ anteriormente a sua 

aplicação (apêndice a). A pesquisadora/autora atuou como facilitadora na condução 

da aplicação da ferramenta. 

 

3.4.1 Análise e interpretação dos dados 

 

Coletaram-se os dados de forma direta a partir da observação assistemática no 

setor de radioterapia da instituição, durante todo o mês de dezembro de 2017. Os 

processos desenvolvidos para a realização do tratamento oncológico teleterápico 

foram mapeados utilizando-se um diário de campo (apêndice b), desde a chegada 

do paciente no setor de radioterapia, sendo criado posteriormente um fluxograma, a 

partir da ferramenta Heflo®. Em seguida, selecionaram-se os processos executados 

por PTR‟s nas salas de tratamento teleterápico. A partir da observação de campo, 

realizada em diversos dias, nos três turnos de trabalho e com todos os PTR‟s 

participantes, registraram-se as ações realizadas por estes profissionais nos 

processos executados nas salas de tratamento de teleterapia. Organizaram-se estas 

ações em etapas, a datar de janeiro de 2018, estas etapas foram transcritas e 

numeradas para quadros HFMEA distintos no software Excel®. A partir deste 

momento a pesquisa contou com a colaboração da Equipe HFMEA, que por meio de 

reuniões realizadas no próprio setor de radioterapia, validava e acrescentava 

informações à ferramenta. 

A equipe listou e enumerou os modos de falhas potencias (MFP) para cada 

uma das etapas, na sequência identificou as causas potenciais desses MFP. É 
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importante destacar que apesar da aplicação da ferramenta ser focada nas ações 

executadas por PTR‟s, listaram-se todos os MFP e suas causas potencias, 

independentemente da origem. No entanto, somente nos MFP resultantes de ações 

realizadas por PTR‟s realizou-se a pontuações de severidade e de probabilidade. 

Logo, os demais MFP não fizeram parte da análise por serem de responsabilidade 

de outros profissionais. 

Realizou-se as ponderações como base nas definições e pontuações 

publicadas por DeRosier et al. (2002), conforme abaixo. 

A severidade é uma medida do potencial efeito sobre o modo de falha, ou seja, 

se acontecesse como impactaria sobre os pacientes ou sobre os cuidados 

realizados no paciente, sendo dividida nas categorias: 

 

a) Catastrófica (peso 4): Morte ou perda permanente importante de função 

(sensorial, motor, fisiológica ou intelectual), procedimento sobre o paciente errado ou 

parte do corpo errado. 

b) Crítica (peso 3): Diminuição permanente do funcionamento corporal (sensorial, 

motor, fisiológico ou intelectual), desfiguração, intervenção cirúrgica necessária, 

aumento do nível de cuidados para 3 ou mais pacientes. 

c) Moderada (peso 2): Aumento do nível de cuidados para 1 ou 2 pacientes. 

d) Desprezível (peso 1): Sem lesões, nem aumento do nível de cuidados. 

A probabilidade é uma medida da probabilidade de ocorrência e suas 

classificações incluem: 

 

a) Frequente (peso 4): Provavelmente ocorre imediatamente ou dentro de um curto 

período (várias vezes em 1 ano). 

b) Ocasional (peso 3): Provavelmente vai ocorrer (várias vezes entre 1 a 2 anos). 

c) Incomum (peso 2): Possível ocorrer (em algum momento entre 2 a 5 anos). 

d) Remoto (peso 1): Não é provável que ocorra (em algum momento entre 5 a 30 

anos). 

Realizaram-se as pontuações de severidade e de probabilidade, por questão 

de disponibilidade dos colaboradores, em reuniões individuais. Somaram-se as 

quatro pontuações de severidade e dividiu-se o valor por quatro resultando em uma 

média de severidade, utilizando o mesmo critério, as pontuações de probabilidade 

resultaram em uma média de probabilidade. 
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O produto dessas médias resultou em uma matriz de pontuação de perigo 

média, porém, muitos desses valores não resultaram em valores inteiros ou não 

constavam na Matriz de Pontuação de Perigo (quadro 3), definida por DeRosier et 

al. (2002). 

 

Quadro 3 -  Hazard Score Matrix - Matriz de Pontuação de Perigo 

X 

Severidade do Efeito 

Catastrófica 
(peso 4) 

Crítica 
(peso 3) 

Moderada 
(peso 2) 

Desprezível 
(peso 1) 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e
 Frequente (peso 4) 16 12 8 4 

Ocasional (peso 3) 12 9 6 3 

Incomum (peso 2) 8 6 4 2 

Remoto (peso 1) 4 3 2 1 

Intolerável Tolerável Aceitável 

Fonte: Adaptado de DeRosier et al. (2002, p. 267). 

 

Dessa forma, realizaram-se cálculos de desvio padrão e coeficiente de 

variação para cada valor da matriz de pontuação de perigo média que, 

posteriormente, auxiliaram os colaboradores a entrarem em consenso sobre o valor 

da matriz de pontuação de perigo final. De acordo com a pontuação para cada MFP 

este foi classificado em aceitável (1-3), tolerável (4-6) ou intolerável (8-16). 

Consideramos, seguindo as definições e instruções de DeRosier et al (2002), que os 

MFP intoleráveis tinham pontuação de perigo relevante para realizarmos uma 

análise aprofundada. 

Para determinar se o MFP intolerável justificava novas ações utilizamos a 

“Árvore de Decisão” (figura 5) levando em consideração a criticalidade, ausência de 

medidas de controle efetivas e falta de detectabilidade de cada modo de falha: 

 

a) Fraqueza pontual (Criticamente): mede se o sistema inteiro falhará se esta parte 

do processo falhar. 

b) Medida de controle efetiva: elimina ou reduz significativamente a probabilidade de 

a falha ocorrer. 

c) Risco óbvio (Detectabilidade): a probabilidade de detecção da falha ou seu efeito 

antes que ocorra. 
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Figura 5 - HFMEA Decision Tree
™

 - Árvore de decisão

 
Fonte: Adaptado de DeRosier et al. (2002, p. 255). 

 

A “árvore de decisão” apresenta os passos que devem ser seguidos quando 

se deseja avaliar um modo de falha particular, concentrando os esforços da equipe, 

já que faz uma triagem das partes realmente críticas e relevantes do processo sob 

revisão e das áreas que não precisam de atenção porque não são críticas, são 

altamente detectáveis ou já possuem uma medida de controle efetiva. Por meio dela 

foi possível decidirmos se o modo de falha prosseguia ou não para o próximo e 

último passo da ferramenta. 

Com base na avaliação da Árvore de Decisão, a equipe de experts identificou 

as prioridades de intervenção. Nos MFP em que a Árvore de Decisão indicou parar a 

análise a equipe realizou a justificativa para tal e, nos MFP em que a indicação era 

prosseguir a análise a equipe definiu que tipo de ação seria realizada: controlar, 

aceitar ou eliminar o MFP. 

Quando a ação definida pela equipe foi controlar ou eliminar o MFP, 

identificamos em organizações reconhecidas nacional e internacionalmente, 
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recomendações para prevenir determinado MFP, além de planejarmos ações 

preventivas para o MFP onde nenhuma recomendação foi encontrada. No último 

passo da ferramenta indicamos pessoas responsáveis para completar ou assegurar 

a conclusão de cada ação. 

Após a aplicação da ferramenta, os quatro experts, que compõem a equipe 

HFMEA, reuniram-se dando sequência a pesquisa com a elaboração de checklist, as 

informações obtidas com a ferramenta HFMEA nortearam o cumprimento deste que 

é o último objetivo específico proposto na pesquisa. 

O checklist elaborado correspondem aos mesmos processos analisados na 

ferramenta HFMEA: (a) deslocamento, (b) primeiro dia de tratamento e, (c) demais 

dias de tratamento. 

 

3.4.2 Validação dos dados 

 

Em conjunto com a equipe HFMEA, a pesquisadora identificou e listou itens 

para a versão 1 dos checklist. Esta primeira versão foi avaliada e aperfeiçoada 

segundo sugestões dadas pela equipe de especialistas em duas reuniões realizadas 

no mês de julho, resultando na segunda versão do checklist. 

Nos meses de julho e agosto o checklist foi submetido ao processo de 

validação por seis especialistas. A escolha dos especialistas ocorreu por serem 

profissionais atuantes em teleterapia, possuírem pós-graduação e terem grande 

experiência em radioterapia. Os seis especialistas convidados aceitaram fazer parte 

deste estudo. O grupo de especialistas foi composto por um médico rádio-

oncologista, dois físicos médicos e três profissionais das técnicas radiológicas. Um 

dos profissionais possui mestrado em física aplicada a medicina e a biologia, um 

profissional possui especialização em radioterapia, um profissional possui pós-

graduação em administração e planejamento para docentes, outros dois são 

mestrandos em proteção radiológica e outro possui pós-graduação em anatomia 

funcional por imagem. 

A validação se deu por meio da técnica Delphi1, visando obter o consenso do 

grupo quanto aos aspectos referentes à forma e ao conteúdo. Para tal, entregou-se 

                                                           
1
 Técnica Delphi é método um sistemático destinado à dedução e refinamento de opiniões de experts em 

determinado assunto para chegar a um de consenso por meio de validações articuladas em rodadas de 
questionários, favorecidos pelo anonimato (SCARPARO, 2012). 
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a eles um documento com itens a serem analisados acompanhados da escala 

Likert2 para a assinalarem. 

Não foi estabelecido, antecipadamente, o número de rodadas de avaliação, 

mas que seriam realizadas tantas quantas necessárias para a obtenção de 

consenso. 

O documento instrumento de coleta de dados foi nominado Formulário para 

Especialistas (apêndice - c). O instrumento contempla os checklists de: (a) 

deslocamento, (b) primeiro dia de tratamento e, (c) demais dias de tratamento, utiliza 

15 itens de análise, distribuídos em três blocos e, utiliza-se da escala Likert de 3 

pontos com os seguintes pesos: Concordo, Indiferente e Discordo. Optou-se por 

utilizar uma escala ímpar, para evitar o viés de não existência de “ponto médio”, 

seguindo autores relevantes como Inkinen, kianto e Vanhala (2015). 

Seguindo Perroca (2011) foi estabelecida a concordância mínima de 80% 

como resultado do Ranking Médio (RM) no julgamento. Esse foi calculado por meio 

da soma das frequências das respostas, multiplicado pelo escore atribuído para 

cada resposta Likert (fator de ponderação) e dividido pela soma das frequências de 

cada resposta, utilizando- se a média ponderada das frequências. 

No primeiro bloco com cinco questões, as perguntas, referem-se à 

compreensão na redação dos itens, à aplicação prática e à contribuição para a 

criação do conhecimento. No bloco dois, com seis questões, avaliou-se o conteúdo 

das questões relacionadas à segurança do paciente, à necessidade de inclusão e ou 

exclusão de itens, contribuições do instrumento para o planejamento do cuidado e 

possibilidade de replicação. No bloco três, com quatro questões, a avaliação foi 

direcionada para o julgamento geral dos especialistas sobre o conteúdo, a forma, a 

aplicabilidade e a credibilidade do checklist. Abaixo das catorze questões havia 

campo especifico para o registro de comentários/sugestões dos especialistas. 

A aceitação ou recusa das sugestões dadas pelos especialistas baseou-se 

nas reuniões previamente realizadas e na coerência de alguns itens com normas 

nacionais e internacionais. 

O instrumento com a segunda versão do checklist e a escala Likert, foi 

entregue aos especialistas pessoalmente em seu local de trabalho, para a primeira 

rodada, sendo estabelecido o prazo de 7 dias para retorno. 

                                                           
2
 Escala Likert é um tipo de escala de resposta onde o respondente especifica seu nível de concordância com 

uma afirmação (BOZAL, 2006). 
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Após as modificações sugeridas na primeira rodada, o instrumento com a 

terceira versão acompanhada da escala Likert foi entregue aos especialistas, 

pessoalmente em seu local de trabalho, sendo estabelecido novamente o prazo de 7 

dias para retorno. Após análise dos resultados referentes a esta segunda rodada 

realizaram-se algumas alterações, resultando na quarta e última versão do checklist. 

 

3.5 Aspectos éticos 

 

A pesquisa foi aprovada em Comitê de Ética em Pesquisa com o parecer 

número: 2.375.568 e seguiu as normativas da Resolução 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde, acerca dos fundamentos éticos e científicos pertinentes a 

pesquisa, com assinatura de aceite de todos os participantes da pesquisa por meio 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice d). 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados desta pesquisa estão dispostos na forma de dois artigos: 

 

ARTIGO 1 – Riscos que comprometem a segurança do paciente no tratamento de 

teleterapia conformacional 

 

ARTIGO 2 - Validação de checklist para tratamento seguro em teleterapia 

conformacional 
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ARTIGO 1- RISCOS QUE COMPROMETEM A SEGURANÇA DO PACIENTE NO 

TRATAMENTO DE TELETERAPIA CONFORMACIONAL 

 
SALVADOR, Caroline

3
; BORGES, Laurete Medeiros

4
; DOROW, Patrícia Fernanda

5
. 

 
RESUMO: Objetivo: Analisar os riscos que comprometem a segurança do paciente 
no tratamento de teleterapia conformacional. Método: O estudo foi desenvolvido por 
meio da pesquisa de campo, qualitativa-exploratória, descritiva. Apenas as etapas 
executadas por profissionais das técnicas radiológicas no processo de tratamento de 
teleterapia conformacional fizeram parte da análise de risco. A coleta de dados se 
deu por meio de observação assistemática com anotações em diário de campo e, 
diretamente nos quadros da ferramenta Análise do Modo e do Efeito de Falhas na 
Assistência à Saúde (HFMEA). O estudo foi desenvolvido no período entre 
dezembro de 2017 e julho de 2018 e contou com a colaboração de dezesseis 
profissionais multidisciplinares, quatro destes integraram a equipe HFMEA, que 
realizou a aplicação da ferramenta. Resultados: Os processos executados pelos 
profissionais das técnicas radiológicas foram divididos: (1) deslocamento; (2) 
primeiro dia de tratamento e; (3) demais dias de tratamento. Foi listado um total de 
63 etapas, 301 modos de falhas potenciais e, 58 tipos de causas potenciais, 
apontados 1488 vezes. Constatou-se que o maior número de etapas e modos de 
falhas potenciais ocorre no primeiro dia de tratamento, que a maioria dos modos de 
falhas potenciais dos três processos foi considerada tolerável e é em sua grande 
maioria relacionada a erros humanos, como: desatenção, negligência profissional, 
falha na comunicação e, falta de conhecimento. A análise dos modos de falhas 
potenciais intoleráveis, a partir da Árvore de Decisão, identificou as prioridades de 
intervenção, considerou-se que em 59,37% dos modos de falhas potenciais a 
intervenção era necessária sendo propostas ações preventivas as falhas. O fato do 
número de modos de falhas potenciais com necessidade de intervenção não ser 
mais expressivo é atribuído à utilização de um sistema de registro e verificação que 
funciona como uma medida de controle efetiva para a identificação e barreira das 
falhas. Conclusão: Conclui-se que o profissional das técnicas radiológicas tem 
responsabilidade em várias etapas no processo envolvido no tratamento teleterápico 
sendo, portanto, fundamental na correta execução daquilo que é planejado, visando 
à reprodutibilidade do tratamento e à minimização de possíveis falhas na busca pela 
otimização da segurança do paciente oncológico. A ferramenta HFMEA mesmo 
sendo complexa, mostrou-se útil na identificação e avaliação de possíveis falhas que 
podem comprometer a segurança do paciente nos processos e ações analisadas. 
Sugere-se a realização de novas pesquisas aplicando a ferramenta, a partir das 
melhorias propostas nesse estudo. 
Descritores: Análise do Modo e do Efeito de Falhas na Assistência à Saúde; 
Radioterapia; Proteção Radiológica; Segurança do Paciente; Análise de Risco. 
 

                                                           
3
 Mestranda em Proteção Radiológica pelo IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 

CEP: 88020-300, Florianópolis-SC, Brasil. E-mail: carolinesalvador09@gmail.com 
4
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ABSTRACT: Objective: To analyze the risks to patient safety without treatment of 
conformational teletherapy. Method: Method: The study was developed through field 
research, qualitative-exploratory, descriptive. Only the steps performed by 
professionals of the radiological techniques in the process of treatment of 
conformational teletherapy were part of the risk analysis. Data collection was done 
through an unsystematic observation with field diary annotations and, directly in the 
frames of the tool Healthcare failure mode and effect analysis (HFMEA). The study 
was developed between december 2017 and july 2018 and counted on the 
collaboration of sixteen multidisciplinary professionals, four of whom were part of the 
HFMEA team, which carried out the application of the tool. Results: The processes 
performed by professionals of radiological techniques were divided into: (1) 
displacement; (2) the first day of treatment and; (3) other days of treatment. A total of 
63 steps, 301 potential failure modes, and 58 potential cause types were listed 1488 
times. It was found that the greatest number of stages and modes of potential failure 
occurs on the first day of treatment, that most of the potential failure modes of the 
three processes were considered tolerable and are mostly related to human errors 
such as inattention, professional negligence, communication failure, and lack of 
knowledge. The analysis of the intolerable potential failure modes from the Decision 
Tree identified the intervention priorities, it was considered that in 59.37% of the 
potential failure modes the intervention was necessary and in 40.62% it was not 
necessary, in these, the reason for stopping the analysis was justified and, in those, 
preventive actions were proposed. The fact that the number of potential modes of 
intolerable failure with intervention need not be more expressive is attributed to the 
use of a registration and verification system that acts as an effective control measure 
for the identification and barrier of failures. Conclusion: It is concluded that the 
professional of radiological techniques has responsibility in several stages in the 
process involved in the teletherapy treatment and is therefore fundamental in the 
correct execution of what is planned, aiming at the reproducibility of the treatment 
and the minimization of possible failures in the search for the optimization of the 
security of cancer patients. The HFMEA tool has proved useful in the identification 
and evaluation of possible failures that may compromise patient safety in the 
analyzed processes and actions. It is suggested to carry out new researches 
applying the tool, based on the improvements proposed in this study, in the other 
stages of the process involved in the treatment of teletherapy, as well as in other 
procedures performed in radiotherapy departments. 
Descriptors: Healthcare failure mode and effect analysis; Radiotherapy; Radiation 

protection; Patient safety; Risk analysis. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A radioterapia utiliza radiações ionizantes para destruir ou inibir o crescimento 

de células neoplásicas, há dois tipos: a braquiterapia ou radioterapia interna, em que 

o material radioativo é implantado no tumor ou em tecidos circundantes, podendo se 

utilizar implantes permanentes ou temporários e; a teleterapia ou radioterapia 

externa, mais comum e mais amplamente utilizada, em que a radiação ionizante é 

aplicada à lesão por meio de um equipamento chamado de acelerador linear, que 
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requer computadores com softwares próprios para ajustar o tamanho e a forma do 

feixe de radiação e direcioná-lo ao tumor (ASCO, 2016). 

O tratamento teleterápico objetiva causar dano ao tecido doente preservando 

ao máximo os tecidos sadios adjacentes. O processo envolvido é considerado 

potencialmente arriscado devido à tecnologia e ambiente complexos, além do 

elevado número de etapas e grupos profissionais envolvidos (FURTADO et al., 

2013). É parte de um contexto de elevada multiplicidade, com alta probabilidade de 

ocorrência de falhas que podem levar à administração inapropriada da radiação 

ionizante ao paciente, podendo resultar em consequências desastrosas, como a 

morte ou a redução substancial da qualidade de vida (EIRAS, 2011). 

Apesar de relativamente antigos, os últimos registros oficiais da Organização 

Mundial de Saúde datam de 2008 e mostram que entre os anos de 1992 e 2007 

foram relatados 4616 eventos classificados como near miss e; entre os anos de 

1976 e 2007, foram relatados 3.125 pacientes dos Estados Unidos, América Latina, 

Europa e Ásia, afetados por incidentes na RT, tendo como consequência a 

toxicidade devido à alta dose de radiação ou a subdose de radiação aplicada, destes 

38 pacientes morreram devido à toxicidade por sobredosagem de radiação. 

No Brasil, até janeiro de 2015, foram relatados para a CNEN 4 acidentes 

ocorridos no período entre 2011 e 2014, dentre eles, 1 com consequência fatal 

(TEIXEIRA, 2015) 

A utilização da radioterapia requer uma atenção detalhada ao grupo de 

profissionais, aos equipamentos, à segurança do paciente e dos indivíduos e à 

educação continuada da equipe (ACR/ASTRO, 2014). 

No início do século 21, o campo de segurança do paciente tornou-se uma das 

principais questões das agendas de diversos países do mundo, constituindo um 

tema de relevância crescente entre pesquisadores do todo o mundo (REIS; 

MARTINS; LAGUARDIA, 2013). 

Garantir segurança e qualidade no processo de radioterapia exige que uma 

série de procedimentos sejam realizados adequadamente (ZIETMAN et al., 2012). A 

Portaria SVS/MS 453/98 menciona: (a) prevenção de acidentes como um dos 

princípios básicos para a proteção radiológica; (b) minimização da probabilidade de 

ocorrência de acidentes no projeto e na operação de equipamentos e de instalações; 

(c) desenvolvimento dos meios e a implementação das ações necessárias para 
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minimizar a contribuição de erros humanos que levem a ocorrência de exposições 

acidentais (BRASIL, 1998).  

Em radioterapia há a necessidade de métodos prospectivos, estruturados e 

sistêmicos para identificar as fraquezas dos procedimentos realizados e para se 

antecipar aos modos de falhas potencias (MFP), incluindo a avaliação e a 

comparação de riscos potenciais para cada MFP identificado. Tais métodos devem 

permitir a seleção racional das ações a serem realizadas e facilitar a distribuição de 

recursos para um maior benefício do paciente (ICRP, 2011). 

Nas últimas décadas muitas ferramentas foram desenvolvidas e adaptadas 

para utilização na área médica como estratégia para prospecção de riscos, 

objetivando maior confiabilidade no processo envolvido. Uma destas ferramentas é a 

HFMEA™ - Análise do Modo e do Efeito de Falhas na Assistência à Saúde, 

desenvolvida em 2002 por pesquisadores do Centro Nacional de Segurança de 

Pacientes, do Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos (VA) 

em resposta à nova exigência proativa de avaliação de risco da Joint Commission. 

Essa ferramenta é um modelo de análise prospectiva híbrida que combina 

conceitos encontrados em FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) e Análise de 

Perigos e Ponto Crítico de Controle (Hazard Analysis and Critical Control Point - 

HACCP), com ferramentas e definições encontradas na ferramenta Análise de 

Causa Raiz (Root-Cause Analysis - RCA) do VA. Sua metodologia é desenvolvida 

em cinco etapas: definir um escopo; montar uma equipe; descrever graficamente o 

processo; realizar a análise de perigos; e propor ações e medidas de resultados 

(DEROSIER et al., 2002). 

HFMEA™ é considerada uma ferramenta útil para descrever a confiabilidade 

do sistema, comparar modelos alternativos e orientar o processo de melhoria (LI et 

al., 2017). Sendo claramente desenvolvida para uso na análise de processos de 

cuidados de saúde (CHADWICK; FALLON, 2013). A metodologia é uma técnica 

reconhecida e tem sido cada vez mais adotada na prática (DEROSIER et al., 2002). 

Incentivar os indivíduos a participar da HFMEA™ e discutir os processos já 

aumentam a conscientização sobre os riscos envolvidos (VLAYEN, 2011). 

O NCPS - Centro Nacional de Segurança do Paciente analisou o sistema 

FMEA tradicional, concluindo que para avaliar produtos ou equipamentos de 

cuidados de saúde é um método de avaliação proativa recomendado, porém, se a 
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análise for realizada em processos de saúde, a HFMEA™ é mais facilmente aplicável 

(DEROSIER et al. 2002). 

Todos os profissionais que fazem parte do processo radioterápico devem 

executar os procedimentos com cautela para garantir a reprodutibilidade do 

tratamento de forma precisa e segura. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde é evidente na literatura que os incidentes de radioterapia estão 

principalmente relacionados a erros humanos (OMS, 2008), e 24% das publicações 

mais recentes consideram o fator humano na gestão e na minimização de erros em 

radioterapia (BERNARDES, 2017). 

Diante deste contexto, a presente pesquisa buscou responder a seguinte 

pergunta: quais os riscos que comprometem a segurança do paciente nas etapas 

realizadas pelos profissionais das técnicas radiológicas nas salas de tratamento de 

teleterapia? De modo a responder tal questionamento, traçou-se como objetivo da 

pesquisa: analisar os riscos que comprometem a segurança do paciente nas etapas 

realizadas pelos profissionais das técnicas radiológicas nas salas de tratamento de 

teleterapia. 

O objetivo deste estudo, a partir de uma análise de risco é relevante levando-

se em consideração o expressivo número de incidentes ocorridos em radioterapia, a 

gravidade com que podem atingir os pacientes e a necessidade de contribuir com a 

prevenção de erros humanos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A decisão de aplicar a ferramenta HFMEA™ (Análise do Modo e do Efeito de 

Falhas na Assistência à Saúde) na teleterapia conformacional, foi motivada pela 

experiência profissional da pesquisadora nessa área e por algumas das 

características do processo, como a complexidade tecnológica, os riscos envolvidos 

nos serviços prestados e a alta dependência dos profissionais envolvidos. 

A escolha fundamenta-se também no fato de atualmente haver na literatura, 

tanto no Brasil quanto no exterior, poucos estudos relacionados à aplicação da 

ferramenta HFMEA™ na teleterapia. Visa-se, portanto, contribuir para com a 

literatura científica relacionada ao gerenciamento de risco aplicado ao tratamento de 

teleterapia, bem como, para com o referido centro de tratamento oncológico por 
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meio da identificação dos modos de falhas potenciais, suas causas e ações para 

minimizar a probabilidade de ocorrência. 

A fim de contemplar as exigências da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição pesquisada, sendo aprovada sob número: 2.375.568. 

O local escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa é o setor de 

radioterapia de um centro de tratamento oncológico, localizado no sul do Brasil, 

onde os profissionais das técnicas radiológicas, distribuídos em três turnos de 

trabalho executam diariamente mais de 120 procedimentos de teleterápicos. Dentre 

as diferentes técnicas de teleterapia optou-se pela teleterapia conformacional, já que 

é técnica de tratamento mais utilizada no local da realização da pesquisa. O local 

possui duas salas de tratamento de teleterapia com dois aceleradores lineares, 

Clinac 2100SC e Clinac 600C/D, ambos da marca Varian Medical System®, o serviço 

conta com o sistema de registro e verificação Aria®. 

Participaram da pesquisa 16 profissionais integrantes da equipe 

multidisciplinar que atua no setor de radioterapia, sendo eles: médico rádio-

oncologista, físicos médicos e profissionais das técnicas radiológicas (técnicos e 

tecnólogos em radiologia). Destes 16 profissionais foram eleitos 04 experts da área 

de teleterapia para compor a equipe que aplicou a ferramenta, denominada Equipe 

HFMEA, os quatro participantes da equipe foram escolhidos por serem de diferentes 

especialidades, por possuírem ou estarem cursando pós-graduação e pela 

compatibilidade de horários para participação nas reuniões da pesquisa. A 

ferramenta HFMEA foi adaptada de DeRosier et al. (2002), segundo ajustes 

sugeridos pela equipe HFMEA que validou a estrutura do quadro adaptado da 

ferramenta HFMEA™ anteriormente a sua aplicação. 

O desenvolvimento do estudo teve início em dezembro de 2017 e término em 

julho de 2018. A equipe HFMEA aplicou a metodologia nos seguintes passos 

consecutivos: (1) escolha da área a ser analisada; (2) escolha da equipe 

multidisciplinar; (3) identificação das etapas, dos modos de falhas potenciais (MFP) 

e das causas potenciais das falhas; (4) avaliação dos riscos dos MFP e; (5) 

identificação de recomendações e planejamento de ações de prevenção aos MFP. 

(1) A análise se concentrou nos processos realizados por profissionais das 

técnicas radiológicas nas salas de tratamento de teleterapia conformacional, 

estendendo-se desde o procedimento de deslocamento, passando pelo primeiro dia 
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de tratamento até a alta do tratamento. Apenas as etapas relacionadas ao 

tratamento de teleterapia conformacional fizeram parte da análise de risco, deste 

modo, as técnicas de radioterapia estereotáxica, radiocirurgia, radioterapia de 

intensidade modulada e terapia com elétrons não fizeram parte da pesquisa. 

(2) A pesquisa contou com a colaboração de 16 profissionais integrantes da 

equipe multidisciplinar que atua no setor de radioterapia. A composição da equipe 

que participou da análise dos riscos que comprometem a segurança do paciente, 

denominada Equipe HFMEA, envolveu 04 experts do processo analisado, ou seja, 

membros internos que trabalham na teleterapia diariamente, sendo: um médico 

rádio-oncologista, dois físicos médicos e, um profissional das técnicas radiológicas. 

A pesquisadora/autora atuou como facilitadora na condução da aplicação da 

metodologia. 

Os profissionais das técnicas radiológicas (PTR‟s) atuantes (12) foram 

observados assistematicamente para coleta de dados. 

(3) Coletaram-se os dados de forma direta a partir da observação 

assistemática, os processos envolvidos na realização do tratamento oncológico 

teleterápico, desde a chegada do paciente no setor de radioterapia foram mapeados 

em diário de campo, sendo desenvolvido posteriormente um fluxograma, a partir da 

ferramenta Heflo®. Em seguida, selecionaram-se os processos executados por 

PTR‟s nas salas de tratamento teleterápico, realizando a identificação e a descrição 

detalhada das ações realizadas por profissionais das técnicas radiológicas. 

Posteriormente, estas ações foram organizadas em etapas, transcritas e 

enumeradas para quadros HFMEA™ distintos. 

A partir deste momento a pesquisa contou com a colaboração da Equipe 

HFMEA, que por meio de reuniões realizadas no próprio setor de radioterapia, 

validava e acrescentava informações à ferramenta. A equipe identificou e enumerou 

os modos de falhas potenciais (MFP) para cada uma das etapas, na sequência 

identificou as causas potenciais desses MFP. 

É importante destacar que apesar da aplicação da ferramenta ser focada nas 

ações executadas por PTR‟s todos os MFP e suas causas potencias foram listadas, 

independentemente da origem. No entanto, somente nos MFP e nas causas 

potencias resultantes de ações realizadas por PTR‟s realizou-se a pontuações de 

severidade e de probabilidade. Logo, os demais MFP e causas potencias não 

fizeram parte da análise por serem de responsabilidade de outros profissionais. 
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(4) Realizou-se as ponderações como base nas definições e pontuações 

publicadas por DeRosier et al. (2002), conforme abaixo: 

A Probabilidade é uma medida da probabilidade de ocorrência e suas 

classificações incluem: (a) Frequente: Provavelmente ocorre imediatamente ou 

dentro de um curto período (várias vezes em 1 ano); (b) Ocasional: Provavelmente 

vai ocorrer (várias vezes entre 1 a 2 anos); (c) Incomum: Possível ocorrer (em algum 

momento entre 2 a 5 anos); (d) Remoto: Não é provável que ocorra (em algum 

momento entre 5 a 30 anos). 

A Severidade é uma medida do potencial efeito sobre o modo de falha, ou 

seja, se acontecesse como impactaria sobre os pacientes ou sobre os cuidados 

realizados no paciente, sendo dividida nas categorias: (a) Catastrófica: Morte ou 

perda permanente importante de função (sensorial, motor, fisiológica ou intelectual), 

procedimento sobre o paciente errado ou parte do corpo errado; (b) Crítica: 

Diminuição permanente do funcionamento corporal (sensorial, motor, fisiológico ou 

intelectual), desfiguração, intervenção cirúrgica necessária, aumento do nível de 

cuidados para 3 ou mais pacientes; (d) Moderada: Aumento do nível de cuidados 

para 1 ou 2 pacientes; (e) Desprezível: Sem lesões, nem aumento do nível de 

cuidados. 

Seguidamente, encontra-se o produto das pontuações para cada modo de 

falha potencial, e concomitantemente a classificação dele, conforme Matriz de 

Pontuação de Perigo apresentada no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Matriz de Pontuação de Perigo 

X 

Severidade do Efeito 

Catastrófica 
(peso 4) 

Crítica 
(peso 3) 

Moderada 
(peso 2) 

Desprezível 
(peso 1) 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

e
 

Frequente (peso 4) 16 12 8 4 

Ocasional (peso 3) 12 9 6 3 

Incomum (peso 2) 8 6 4 2 

Remoto (peso 1) 4 3 2 1 

Intolerável Tolerável Aceitável 

Fonte: Adaptado de DeRosier et al (2002, p. 267) 

 

Na presente pesquisa, as pontuações de severidade e probabilidade foram 

realizadas, por questão de disponibilidade dos experts, de modo individual, as quatro 
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pontuações de severidade foram somadas e divididas por quatro resultando em uma 

média de severidade, utilizando o mesmo critério, as pontuações de probabilidade 

resultaram em uma média de probabilidade. O produto dessas médias resultou em 

uma matriz de pontuação de perigo média, porém, muitos desses valores não 

resultaram em valores inteiros ou não constavam na Matriz de Pontuação de Perigo 

(quadro 1). 

Dessa forma, realizaram-se cálculos de desvio padrão e coeficiente de 

variação para cada valor da matriz de pontuação de perigo média que, 

posteriormente, auxiliaram a equipe a entrar em consenso sobre o valor da matriz de 

pontuação de perigo final. De acordo com a pontuação para cada MFP este foi 

classificado em aceitável (1-3), tolerável (4-6) ou intolerável (8-16). 

Seguindo as definições e instruções de DeRosier et al (2002), nos MFP com 

matriz de pontuação de perigo maior ou igual a oito, consideradas intoleráveis, 

realizou-se uma análise aprofundada para cada MFP isoladamente, por meio da 

Árvore de Decisão quanto a necessidade de novas ações com base na falta de 

detectabilidade (a probabilidade de detecção da falha ou seu efeito antes que 

ocorra), na criticalidade (mede se o sistema inteiro falhará se esta parte do processo 

falhar) e na ausência de medidas de controle efetivas (medida que elimina ou reduz 

significativamente a probabilidade de a falha ocorrer). 

(5) Com base na avaliação da Árvore de Decisão, a equipe identificou as 

prioridades de intervenção definindo que tipo de ação deve-se realizar para cada 

modo de falha (controlar, aceitar ou eliminar), ou justificando o motivo para parar a 

análise. Quando a ação definida pela equipe foi controlar ou eliminar o MFP, 

identificamos em organizações reconhecidas nacionais e internacionais 

recomendações para prevenir determinado MFP, além de planejarmos ações 

preventivas para o MFP onde nenhuma recomendação foi encontrada. No último 

passo da ferramenta identificamos pessoas responsáveis para completar ou 

assegurar a conclusão de cada ação, objetivando reduzir a probabilidade de 

ocorrência dos modos de falhas com potencial risco à segurança do paciente. 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Processos envolvidos na realização do tratamento oncológico teleterápico 
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Os processos envolvidos na realização do tratamento oncológico teleterápico, 

desde a chegada do paciente no setor de radioterapia, são demonstradas no 

fluxograma (figura 1) desenvolvido por meio da ferramenta Heflo®. 

 

Figura 1 – Processos envolvidos no tratamento de teleterapia 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

No setor de radioterapia, do local pesquisado, são realizados 9 processos 

para o tratamento de teleterapia conformacional. A aplicação da ferramenta 

HFMEA™ foi realizada somente nos processos executados por profissionais das 

técnicas radiológicas nas salas de tratamento teleterápico, sendo eles: (1) 

Deslocamento; (2) Primeiro dia de tratamento e; (3) Demais dias de tratamento (até 

a alta do paciente), cada processo foi analisado em um quadro HFMEA, 

separadamente. 

Em todos os quadros HFMEA listaram-se as etapas, os modos de falhas 

potenciais (MFP) para cada uma delas e, as causas potenciais das falhas. É 

importante destacar que apesar da aplicação da ferramenta ser focada nas ações 

executadas por PTR‟s, listaram-se todos os MFP e suas causas potenciais, 

independentemente da origem. Abaixo (quadro 2) são apresentados os dados 

resultantes da aplicação da ferramenta nos processos selecionados. 
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Quadro 2 – Dados dos três processos 

            Quantidade 
 
 

Procedimento 

Etapas 
Modos de 

Falhas 
Potenciais 

Tipos de causas 
potenciais dos 

MFP 

Vezes que as 
causas foram 

apontadas 

Deslocamento 15 63 39 278 

Primeiro dia de tto 25 127 48 660 

Demais dias de tto 22 111 48 550 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Apesar de a pesquisa contemplar três processos de um modo amplo, listando 

todos os MFP e as causas potenciais envolvidas nas etapas analisadas, somente 

foram realizadas as pontuações de severidade e de probabilidade nos MFP 

resultantes de ações realizadas por PTR‟s, ou seja, os demais não fizeram parte da 

análise por serem de responsabilidade institucional ou de outros profissionais. Com 

o mesmo critério, listaram-se todas as causas potenciais dos MFP dando assim uma 

maior abrangência à pesquisa. 

De acordo com o resultado do produto das pontuações severidade e 

probabilidade, na Matriz de Pontuação de Perigo (quadro 1), classificou-se o MFP 

em: aceitável, tolerável ou intolerável. Nos MFP considerados por consenso como 

intoleráveis, passaram pela análise da Árvore de Decisão passando para o próximo 

passo ou justificando a razão de parar. Descreveram-se ações preventivas e 

pessoas responsáveis por elas em todos MFP onde se julgou necessário controlar 

ou eliminar o MFP, identificando e melhorando as medidas de prevenção e controle 

já existentes no processo, assim como novas e recomendadas por organizações 

reconhecidas nacionais e internacionais. A seguir o detalhamento de cada um dos 

três processos analisados. 

 

3.2 Processo de deslocamento tem menor índice de modos de falhas 

intoleráveis 

 

Dos três processos analisados o processo de deslocamento foi aquele que 

apresentou a menor porcentagem de modos de falhas potenciais intoleráveis e a 

maior porcentagem de modos de falhas potenciais toleráveis. Listou-se neste 

processo 15 etapas desenvolvidas por profissionais das técnicas radiológicas, desde 
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a seleção do paciente no Sistema Aria® até o arquivamento dos check films 

realizados na ficha técnica e seu encaminhamento para análise do rádio-oncologista. 

Nessas etapas listou-se 63 modos de falhas potenciais com 39 tipos de 

causas, apontados 278 vezes. 

Em se tratando dos modos de falhas potencias, pontuou-se 92,06% 

(severidade e probabilidade) e 7,93% não foram pontuados, por não serem falhas 

resultantes de ações realizadas por profissionais das técnicas radiológicas. 

Em relação aos modos de falhas pontuados na Matriz de Perigo 3,44% dos 

modos de falha correspondem a intoleráveis (matriz de pontuação de perigo maior 

ou igual a 8), 94,82% a toleráveis (matriz de pontuação de perigo 6 e 4), e 1,72% a 

aceitáveis (matriz de pontuação de perigo menor ou igual a 3), demonstrados na 

Figura 2. 

 

Figura 2 – Gráfico de classificação dos Modos de Falhas Potenciais no deslocamento 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Ao se analisar os tipos de causas, em 33,33% das vezes consideraram-se de 

responsabilidade dos PTR‟s e 66,66% de responsabilidade institucional ou de outros 

profissionais. Dentre os tipos de causas de responsabilidade dos PTR‟s 61,53% 

correspondem a causas únicas e 38,46% associadas a mais de uma falha. E dentre 

os tipos de causas de responsabilidade institucional ou de outros profissionais 

73,07% correspondem a causas únicas e 26,92% associadas a mais de uma falha. 

Em 64,74% das vezes que as causas foram apontadas considerou-se de 

responsabilidade dos PTR‟s, em 35,25% como sendo de responsabilidade 

institucional ou de outros profissionais. Dados estes que comprovam que o trabalho 

na teleterapia é de fato multiprofissional. 

 

3.3 Legislação aumenta barreiras contra falhas potenciais no primeiro dia de 

tratamento de teleterapia 

3,44% 

94,82% 

1,72% 

MFP intolerável MFP tolerável MFP aceitável
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O processo de Primeiro dia de tratamento foi o que apresentou o maior 

número de etapas listadas somando 25 etapas desenvolvidas por profissionais das 

técnicas radiológicas, desde a seleção do paciente no Sistema Aria® até o 

arquivamento ou encaminhamento da ficha técnica aos setores responsáveis. 

Nessas etapas listou-se 127 modos de falhas potenciais com 47 tipos de 

causas potencias, apontados 660 vezes. 

Dentre os modos de falhas potencias, pontuou-se 92,91% e 7,08% não foram 

pontuados, por não serem falhas resultantes de ações realizadas por profissionais 

das técnicas radiológicas. 

Em relação aos modos de falhas pontuados na Matriz de Perigo, 12,71% dos 

modos de falha correspondem a intoleráveis (matriz de pontuação de perigo maior 

ou igual a 8), 72,03% a toleráveis (matriz de pontuação de perigo 6 e 4), e 15,25% a 

aceitáveis (matriz de pontuação de perigo menor ou igual a 3), demonstrados na 

Figura 3. 

 

Figura 3 – Gráfico de classificação dos Modos de Falhas Potenciais no Primeiro Dia de tratamento 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Ao se analisar os tipos de causas consideraram-se 31,25% com sendo de 

responsabilidade dos PTR‟s e 68,75% de responsabilidade institucional ou de outros 

profissionais. Dentre os tipos de causas de responsabilidade dos PTR‟s 53,25% 

correspondem a causas únicas e 46,66% associadas a mais de uma falha. E dentre 

os tipos de causas de responsabilidade institucional ou de outros profissionais 

66,66% correspondem a causas únicas e 33,33% associadas a mais de uma falha. 

Em 63,18% das vezes que as causas foram apontadas considerou-se de 

responsabilidade dos PTR‟s, em 36,81% como sendo de responsabilidade 

institucional ou de outros profissionais. Dados estes que comprovam que o trabalho 

na teleterapia envolve de fato uma equipe multiprofissional. 

12,71% 

72,03% 

15,25% 

MFP intolerável MFP tolerável MFP aceitável
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3.4 Maior índice de Modos de Falhas Potenciais Intoleráveis 

 

No processo de Demais dias de tratamento listou-se 22 etapas desenvolvidas 

por profissionais das técnicas radiológicas, desde a seleção do paciente no Sistema 

Aria® até o arquivamento ou encaminhamento da ficha técnica aos setores 

responsáveis. 

Nessas etapas listou-se 111 modos de falhas potenciais com 47 tipos de 

causas potencias, apontados 550 vezes. 

Dentre os modos de falhas potencias pontou-se 95,59% e 5,40% não foram 

pontuados, por não serem falhas resultantes de ações realizadas por profissionais 

das técnicas radiológicas. 

Em relação aos modos de falhas pontuados na Matriz de Perigo 14,28% dos 

modos de falha correspondem a intoleráveis (matriz de pontuação de perigo maior 

ou igual a 8), 73,33% a toleráveis (matriz de pontuação de perigo 6 e 4), e 12,38% a 

aceitáveis (matriz de pontuação de perigo menor ou igual a 3), demonstrados na 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Gráfico de classificação dos Modos de Falhas Potenciais nos Demais Dias de tratamento 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Ao se analisar os tipos de causas consideraram-se 34,04% como sendo de 

responsabilidade dos PTR‟s e 65,95% de responsabilidade institucional ou de outros 

profissionais. Dentre os tipos de causas de responsabilidade dos PTR‟s 56,25% 

correspondem a causas únicas e 43,75% associadas a mais de uma falha. E dentre 

os tipos de causas de responsabilidade institucional ou de outros profissionais 

67,74% correspondem a causas únicas e 32,25% associadas a mais de uma falha. 

14,28% 

73,33% 

12,38% 

MFP intolerável MFP tolerável MFP aceitável
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Em 63,63% das vezes que as causas foram apontadas considerou-se como 

sendo de responsabilidade dos PTR‟s, em 36,36% como sendo de responsabilidade 

institucional ou de outros profissionais. Estes dados comprovam que o trabalho 

envolvido na teleterapia é de fato multiprofissional. 

 

4 DISCUSSÕES 

 

Conforme relatado pela International Commission on Radiological Protection, 

os profissionais das técnicas radiológicas (PTR) tem participação em 20% dos casos 

de erro (ICRP, 2000). Esses profissionais estão intimamente envolvidos no processo 

radioterapêutico, posto que, o contato com o paciente é praticamente diário e 

executam o tratamento de forma direta na entrega da dose, logo, estes profissionais 

têm papel determinante na eficácia do tratamento. 

A prevenção de erros é um aspecto importante de todos os procedimentos no 

processo de tratamento de radioterapia (CHADWICK; FALLON, 2013). A publicação 

“Bonn call for action” traz como uma das dez ações para a melhoria da proteção 

radiológica em medicina na próxima década: „melhorar a prevenção de incidentes e 

acidentes com radiação utilizada em contexto clínico‟, sendo uma das sub-ações 

implementar métodos prospectivos de análise dos riscos para reforçar a segurança 

na prática clínica (OMS, 2013). 

Há menção em várias publicações, de melhorias na qualidade dos serviços, 

em diversas áreas da saúde após a aplicação da ferramenta HFMEA™ (DEANDREA 

et al., 2018). Observa-se que os processos se tornam mais confiáveis a partir de 

metodologias de análise de risco, a abordagem sistemática da HFMEA™ é 

considerada de fácil aplicabilidade nos processos de saúde (DEROSIER et al., 

2002), mostrando-se útil (GRILLONE et al., 2017; HABRAKEN, 2009; VLAYEN, 

2011) e gerando conhecimento profundo do processo radioterapêutico analisado, 

apesar de ainda ser pouco utilizada nessa área (BIAZOTTO; TOKARSKI, 2016). 

Percebe-se que o HFMEA é uma ferramenta útil para análise sistemática, 

priorização de ações recomendadas e identificação de erros não reconhecidos 

(ESMAIL et al., 2005; VAN TILBURG et al., 2006). 

Analisaram-se na presente pesquisa três procedimentos do processo de 

teleterapia conformacional: deslocamento, primeiro dia de tratamento e demais dias 
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de tratamento. Foram encontradas 62 etapas, 301 modos de falhas potenciais e 58 

tipos de causas, excluindo-se os tipos de causas que se repetiam nos modos de 

falha potenciais dos três procedimentos analisados. Apontaram-se 1488 vezes tais 

tipos de causas nos MFP analisados. 

De acordo com Bernardes (2017), o ambiente de trabalho envolvido nos 

processos radioterápicos apresenta diversos fatores de risco que expõem o 

trabalhador à possibilidade do erro, agravados pela complexidade do processo 

multitarefas e por falhas de usabilidade do sistema de tratamento. Dado o fato que 

qualquer um pode cometer erros, devemos nos esforçar para não ficarmos 

simplesmente atribuindo a culpa a alguém, e passar a identificar ações que ajudem 

na segurança dos processos e consequentemente, na segurança dos pacientes. 

Com base nos resultados obtidos na aplicação da ferramenta HFMEA™, 

constatou-se que o maior número de etapas e modos de falhas potenciais ocorre no 

primeiro dia de tratamento, o fato demanda maior atenção do profissional, posto que 

um erro nesta etapa do processo pode prejudicar a reprodutibilidade do tratamento. 

Os principais tipos de causas considerados de responsabilidade dos PTR‟s 

nos três processos (apontados quatro vezes ou mais) são: desatenção, negligência 

profissional, falta de tempo, falha na comunicação e falta de conhecimento, 

respectivamente. E os principais tipos de causas considerados de responsabilidade 

institucional ou de outros profissionais nos três processos (apontados quatro vezes 

ou mais) são: falta de treinamento/capacitação, alto volume de pacientes, ausência 

de protocolos institucionalizados, número insuficiente de profissionais, falha no 

equipamento, ambiente de trabalho inadequado, falta de manutenção, especificado 

incorretamente, não especificado na ficha técnica e especificado incorretamente na 

ficha técnica, consecutivamente. 

Corroborando com o tema, a pesquisa de Dorow et al. (2018), indica a 

importância da comunicação no processo que envolve o trabalho interdisciplinar na 

radioterapia para garantir a reprodutibilidade do tratamento. 

Apesar de serem listados mais tipos de causas considerados de 

responsabilidade institucional ou de outros profissionais houve uma maior frequência 

de causas resultantes de ações dos PTR‟s nos três processos. 

Constatou-se que dos modos de falhas potenciais, 281 foram pontuados por 

serem resultantes de ações realizadas por PTR‟s, sendo que 11,38% receberam 

pontuação respectiva à MFP aceitável, 77,22% à tolerável e 11,38% à intolerável. 
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Os MFP intoleráveis passaram pela análise da Árvore de Decisão, levando 

em consideração a criticalidade, ausência de medidas de controle efetivas e falta de 

detectabilidade, justificando-se o motivo para parar a análise ou indicando uma 

ação: aceitar, controlar ou eliminar determinado MFP, optou-se em todos os casos, 

quando a ação era necessária, por controlar o MFP, já que, por consenso não há 

como eliminar falhas relacionadas ao erro humano, pois os profissionais são falíveis. 

Com a análise dos MFP na Árvore de Decisão identificou-se as prioridades de 

intervenção, considerou-se que em 59,37% dos MFP a intervenção era necessária e 

em 40,62% não era necessária, nesses, justificou-se o motivo para parar a análise e, 

naqueles, propôs-se ações preventivas aos MFP, como pode ser observado nos 

exemplos mostrados no quadro que apresenta a análise de risco com identificação 

de prioridades de intervenção (anexo 1). 

Atribui-se o fato de o número de MFP intoleráveis com necessidade de 

intervenção não ser mais expressivo à utilização no local pesquisado de um sistema 

de registro e verificação - RVS, funcionando como medida de controle efetiva para a 

identificação e barreira das falhas.  

Este tipo de sistema melhora a precisão dos tratamentos, evitando que um 

tratamento seja executado a menos que todas as informações originais, como 

ângulo do gantry, ângulo do colimador, formato do campo, coincidam com as 

informações da aplicação em curso (SOUZA; MONTI; SIBATA; 2001).  

Na percepção dos profissionais os modos de falhas toleráveis se sobrepõem, 

em relação aos aceitáveis e intoleráveis. A baixa porcentagem atribuída aos MFP 

aceitáveis resulta do fato de existir um alto risco à segurança do paciente nos 

procedimentos analisados. Dessa forma, somente os modos de falhas potenciais 

com baixíssima probabilidade ou que não resultam em danos ao paciente puderam 

ser classificados como aceitáveis. 

A baixa porcentagem de MFP intoleráveis no processo de deslocamento é 

consequente ao fato de que mesmo que fosse atribuída uma alta pontuação para a 

probabilidade, a pontuação atribuída à severidade foi baixa em praticamente todos 

os casos. Logo, o produto das pontuações resulta em MFP classificados como 

toleráveis ou aceitáveis, dependendo das pontuações atribuídas a cada MFP. Por 

consenso, decidiu-se que mesmo que as falhas ocorram no processo de 

deslocamento, não geram dano ao paciente e/ou são barradas no processo de 

primeiro dia de tratamento, visto que, em conformidade com a legislação vigente, há 
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a presença e o acompanhamento do profissional rádio-oncologista e físico médico 

na entrega da primeira fração de tratamento. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A aplicação da ferramenta de análise de riscos HFMEA mesmo complexa 

mostrou-se útil na identificação de possíveis falhas que podem comprometer a 

segurança do paciente nas ações realizadas por profissionais das técnicas 

radiológicas em teleterapia conformacional. 

Porém, seu sucesso depende diretamente da equipe envolvida, dos 

conhecimentos dos experts pertencentes à equipe acerca do processo analisado, 

das suas experiências assim como do tempo disponível para aplicação da 

ferramenta. Dessa forma, torna-se necessário o apoio da gerência/gestor da 

instituição tanto para disponibilizar o tempo essencial à aplicação, quanto para a 

implementação das recomendações. 

Foram identificadas e recomendadas ações de prevenção aos MFP de acordo 

com a HFMEA obtida para a instituição onde ela foi aplicada. Demais instituições 

devem verificar o risco envolvido em suas atividades de acordo com seu fluxo do 

processo e suas particularidades. 

As ações preventivas recomendadas nesta pesquisa estão relacionadas 

principalmente ao desenvolvimento de protocolos e checklists e, a realização de 

treinamento constante com a equipe envolvida, dessa maneira torna-se necessário o 

apoio e envolvimento real dos profissionais gestores. 

A utilização da ferramenta HFMEA é uma realidade em diversos países, no 

Brasil, porém, sua utilização ainda é pouco realizada. 

Das vantagens encontradas na aplicação da ferramenta, uma das mais 

pertinentes é o fato de a equipe HFMEA ser multidisciplinar o que gerou debates 

focados nas práticas diárias, relacionados aos possíveis modos de falhas, a cultura 

de segurança e a responsabilidade dos profissionais na otimização da segurança do 

paciente, melhorando o trabalho em equipe, incluindo o entendimento compartilhado 

dos problemas encontrados e aumentado a conscientização sobre as falhas 

potenciais envolvidas nos processos analisados. 
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A equipe também identificou limitações relacionadas à prática da mesma, 

como: a subjetividade na classificação de severidade e probabilidade; a necessidade 

de reunir um número considerável de pessoas por um longo período de tempo; a 

realização das pontuações levando-se em consideração apenas os MFP e não suas 

causas. 

Além disto, o fato das pontuações terem sido realizadas individualmente 

gerou números decimais ou não constantes na Matriz de Pontuação de Perigo, o 

que resultou em reuniões extras para realizar consenso sobre o valor final. Verificou-

se nesse ponto a considerável variabilidade nos resultados das pontuações ao 

comparar a pontuação individual com o consenso da equipe, o que confirma a 

subjetividade da ferramenta. 

Desse modo, propõem-se melhorias e sugestões para pesquisas futuras: 

adaptar as classificações de severidade e probabilidade para o processo analisado; 

realizar as pontuações das causas potenciais ao invés dos modos de falhas 

potenciais somente; alterar o valor dos pesos dados na Matriz de Pontuação de 

Perigo para possibilitar a determinação das pontuações sobre o ponto de vista 

individual. 

Esta pesquisa, a partir da aplicação da metodologia pôde observar que o 

profissional das técnicas radiológicas tem responsabilidade em várias etapas no 

processo envolvido no tratamento teleterápico sendo, portanto, fundamental na 

correta execução daquilo que é planejado, visando à reprodutibilidade do tratamento 

e à minimização de possíveis falhas na busca pela otimização da segurança do 

paciente oncológico. 

A metodologia HFMEA é dinâmica, logo, recomenda-se a alimentação da 

ferramenta sempre que houver mudanças, como novos processos e/ou novas 

tecnologias que vejam a ser implementadas na instituição. Recomenda-se também 

que após a execução das recomendações de prevenção aos MFP seja realizada a 

reavaliação da HFMEA, com objetivo de atualizar as necessidades para os 

procedimentos analisados. 

Sugere-se a realização de novas pesquisas aplicando a ferramenta de análise 

de riscos HFMEA, a partir das melhorias propostas nesse trabalho, nas demais 

etapas do processo envolvido no tratamento de teleterapia, assim como em outros 

procedimentos realizados em departamentos de radioterapia. 
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ANEXO 1 
 

Quadro: Análise de risco com identificação de prioridades de intervenção 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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ARTIGO 2 – Validação de checklist para tratamento seguro em teleterapia 

conformacional 

SALVADOR, Caroline
6
; BORGES, Laurete Medeiros

7
; DOROW, Patrícia Fernanda

8
. 

 
RESUMO: Objetivo: Validar checklist das ações executadas por profissionais das 
técnicas radiológicas na teleterapia conformacional para as etapas de deslocamento, 
primeiro dia de tratamento e demais dias de tratamento. Método: Pesquisa 
quantitativa, exploratória descritiva. Pesquisa metodológica, realizada em um centro 
de tratamento oncológico de grande porte do Sul do Brasil, com validação de 
checklist elaborado com base em recomendações nacionais, internacionais e 
na metodologia de análise de riscos: HFMEA™. O checklist foi submetido à 
validação com seis especialistas por meio da técnica Delphi. Resultados: O 
instrumento foi validado, obtendo-se ranking médio ≥1 e grau de concordância 
≥95,84%. A versão final contemplou 98 indicadores organizados em três categorias: 
deslocamento, primeiro dia de tratamento e demais dias de tratamento. Conclusão: 
O checklist de segurança em teleterapia conformacional (CSTC) é mais uma prática 
que auxilia a promover a segurança do paciente, pois possibilita acompanhar os 
parâmetros técnicos relacionados à prescrição da dose de radiação indicada ao 
paciente e se antecipar a possíveis erros. 
Descritores: Radioterapia; Lista de verificação; Proteção Radiológica; Segurança do 
Paciente. 
 
ABSTRACT: Objective: Validate checklist of the actions performed by professionals 
of the radiological techniques in the conformational teletherapy for the steps of 
displacement, first day of treatment and other days of treatment. Method: 
Quantitative, exploratory descriptive research. Methodological research, performed in 
a large cancer treatment center in the south of Brazil, with validation of checklist 
elaborated based on national and international recommendations and the 
methodology of risk analysis: HFMEA™. The checklist was validated with six experts 
using the Delphi technique. Results: The instrument was validated, obtaining a 
mean rank ≥1 and degree of agreement ≥95,84%. The final version included 98 
indicators organized in three categories: displacement, first day of treatment and 
other days of treatment. Conclusion: The safety checklist in conformational 
teletherapy (CSTC) is more a practice that helps to promote patient safety because it 
allows to follow the technical parameters related to the prescribed dose of radiation 
indicated to the patient and to anticipate possible errors. 
Descriptors: Radiotherapy; Checklist; Radiation protection; Patient safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No início do século 21, o campo de segurança do paciente tornou-se uma das 

principais questões das agendas de diversos países do mundo, constituindo um 

tema de relevância crescente entre pesquisadores de todo o mundo (REIS; 

MARTINS; LAGUARDIA, 2013). 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 36/2013, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), segurança do paciente é a 

redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à 

atenção à saúde (BRASIL, 2013). 

O fato de o procedimento radioterápico ser considerado de alto risco, devido à 

tecnologia e ambiente complexos, além do elevado número de etapas e grupos 

profissionais envolvidos (FURTADO et al., 2013), requer uma atenção detalhada aos 

equipamentos, ao grupo de profissionais, à segurança do paciente e dos indivíduos 

e à educação continuada da equipe (ACR/ASTRO, 2014). 

A segurança do paciente é essencial para garantir o cuidado ao paciente, 

principalmente na teleterapia, devido a necessidade de entregar altas taxas de dose 

ao tumor protegendo os órgãos adjacentes ao mesmo (YEUNG et al., 2005). Nesse 

contexto, elaborar estratégias para fornecer informações como os checklists, ajudam 

a avaliar uma série de itens representativos de erros humanos, falhas de 

equipamentos, etc. que poderiam causar um acidente, maximizando sua detecção 

antes que ocorram danos. 

Porém, enquanto os seres humanos estiverem envolvidos no atendimento ao 

paciente, haverá preocupações de segurança (IAEA/SAFRON, 2015a). Pois, quando 

se relaciona os temas risco, ética e cultura de segurança existe uma complexidade 

elevada que vai desde o emocional ao analítico, a partir do individual para o social e 

do teórico para o prático (KASTENBERG, 2015). Logo, a prevenção de erros torna-

se um aspecto relevante em todos os procedimentos realizados no processo de 

tratamento de radioterapia (CHADWICK; FALLON, 2013). 

A Portaria SVS/MS 453/98 menciona: (a) prevenção de acidentes como um 

dos princípios básicos para a proteção radiológica; (b) minimização da probabilidade 

de ocorrência de acidentes no projeto e na operação de equipamentos e de 

instalações; (c) desenvolvimento dos meios e a implementação das ações 
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necessárias para minimizar a contribuição de erros humanos que levem a ocorrência 

de exposições acidentais (BRASIL, 1998). 

É recomendável que, quando possível, os sistemas sejam interligados por 

meio de simplificação, padronização, automação e funções forçadas criando fluxos 

de trabalho e sistemas que suportem o trabalho humano (ZIETMAN et al., 2012). 

Outra medida de segurança recomendada é o estabelecimento da rotina por escrito 

de uma política de segurança que envolva as várias etapas do planejamento e do 

tratamento radioterápico (SBR/ABFM, 2012). A comunicação deve ser estruturada 

tanto no seu conteúdo quanto no seu formato e incluir o registro formal de questões 

cruciais de segurança (ICRP, 2011). 

O marco inicial que demonstrou as vantagens do uso de checklists foi a 

publicação da Organização Mundial da Saúde do manual de implementação de 

checklist para a segurança cirúrgica (OMS, 2009), o instrumento preconizado é 

relevante posto que “[...] os profissionais enfrentam a falibilidade da memória e da 

atenção humana, sobretudo em questões rotineiras, as quais são frequentemente 

negligenciadas” (MAZIERO et al., 2015, p.18). 

No ano de 2011 o Centro Nacional de Segurança Nuclear melhorou suas 

atividades regulatórias, a avaliação da autorização e as inspeções à prática da 

radioterapia. O que culminou na atualização do Guia de Segurança para a Prática de 

Radioterapia, que foi promulgado pela Resolução Nº 41/2011 (FORO, 2010). O 

checklist melhorou as inspeções durante a prática de radioterapia. Em todos os 

casos, o Centro Nacional de Segurança Nuclear continua a basear suas ações na 

abordagem prescritiva, mas enfatiza o controle dos requisitos que têm maior 

influência na redução dos riscos de acidentes nos serviços de radioterapia. 

O checklist é uma ferramenta estruturada na forma de formulário simples, 

contendo uma lista abrangente de itens que precisam ser verificados, durante um 

tempo limite antes do procedimento realmente ser realizado, dividindo desta 

maneira, os processos complexos em etapas mais simples, melhorando o 

desempenho do trabalho e fornecendo um atendimento de maior qualidade e 

segurança ao paciente (ACR/ASTRO, 2016; KALAPURAKAL et al., 2013). 

Os procedimentos realizados na radioterapia envolvem a atuação de uma 

equipe multidisciplinar, os profissionais das técnicas radiológicas (PTR‟s) fazem 

parte dessa equipe e estão intimamente envolvidos no processo radioterapêutico 

executando várias etapas nas salas de tratamento, tendo contato praticamente diário 
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com o paciente executando seu tratamento de forma direta na entrega da dose. É 

constatado que o fato de esse profissional realizar diversas tarefas simultâneas, 

como acompanhamento do movimento do paciente, comunicando-se com ele, 

estando atento aos monitores durante todo o procedimento, supervisionando, 

monitorando, realizando controles de registro e verificação, gestão do sistema de 

informação hospitalar e imagens para garantir o posicionamento exato do paciente 

possibilitam sua fácil distração, que pode ocasionar resultados médicos adversos 

para o paciente (JU et al., 2012). É relatado que tais profissionais têm participação 

em 20% dos casos de erro (ICRP, 2000). 

Seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde (2009) essa 

pesquisa elaborou um checklist como forma de intensificar uma cultura de 

segurança. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi elaborar, analisar e validar 

um checklist das ações realizadas por profissionais das técnicas radiológicas na 

teleterapia conformacional para as etapas de deslocamento, primeiro dia de 

tratamento e demais dias de tratamento. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O aumento na incidência dos casos de câncer levou ao desenvolvimento de 

novas tecnologias de tratamento, segundo a ASCO - American Society of Clinical 

Oncology (Sociedade Americana de Oncologia Clínica) pode ser realizado por meio 

de cirurgia, retirando o tecido doente por meio de uma operação; transplante de 

medula óssea, substituindo a medula óssea doente por células normais; 

quimioterapia, envolvendo o uso de medicamentos; e radioterapia, que utiliza 

radiação ionizante para combater o câncer. Em muitas circunstâncias, é necessário 

combinar mais de uma modalidade terapêutica (ASCO, 2015). 

Estima-se, para o Brasil, biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 mil casos 

novos de câncer, para cada ano. Entre os mais incidentes estão os cânceres de 

próstata, pulmão, mama feminina e, cólon e reto, apresentando ainda altas taxas 

para os cânceres do colo do útero, estômago e esôfago (INCA, 2018). A Portaria 

741/2005, da Secretaria de Atenção à Saúde e Ministério da Saúde prevê que, para 

cada 1000 pacientes com câncer 600 vão precisar de tratamento radioterápico 

(BRASIL, 2005). Em torno de 60% dos casos novos de neoplasias malignas vai 
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necessitar de radioterapia em pelo menos uma fase do tratamento, de forma isolada 

ou associada a outro tratamento, sendo necessária na maioria dos tratamentos de 

tumores malignos mais prevalentes da população brasileira (SBRT, 2013). 

Apesar de os profissionais que fazem parte do processo radioterápico ter o 

dever de executar os procedimentos com cautela para garantir a reprodutibilidade do 

tratamento de forma precisa e segura, é evidente na literatura que os incidentes de 

radioterapia estão principalmente relacionados a erros humanos (OMS, 2008; 

IAEA/SAFRON, 2015a). 

Os erros em radioterapia são resultado de problemas de fluxo de trabalho ou 

falhas em processos que chegam ao paciente, os erros são considerados 

multifatoriais, exigindo-se, portanto, uma análise detalhada de todos os fatores a fim 

de evitar ou minimizar erros futuros (CHAO et al., 2014). 

Considera-se o profissional das técnicas radiológicas o principal elo na 

aplicação do tratamento assim como nos cuidados e no relacionamento com o 

paciente, tendo papel determinante na eficácia do tratamento. Conforme relatado 

pela International Commission on Radiological Protection, tais profissionais tem 

participação em 20% dos casos de erro (ICRP, 2000). 

 Porém, deve-se compreender que erros, particularmente os humanos, não 

podem ser totalmente eliminados. Existem duas abordagens para o problema da 

falibilidade humana: a problemática do erro pode ser centrada na pessoa ou no 

sistema. Na abordagem da pessoa destacam-se os erros dos indivíduos, culpando-

os por esquecimento, desatenção, baixa motivação, falta de cuidado, negligência e 

imprudência, já na abordagem do sistema, considera-se que os humanos são 

falíveis e os erros são esperados, consequências e não causas, tendo suas origens 

nem tanto na perversidade da natureza humana, mas em fatores sistêmicos que 

estão acima destes. Já que não podemos mudar a condição humana, podemos 

mudar as condições em que os humanos trabalham construindo processos de 

defesa para evitar os erros ou mitigar os seus efeitos (REASON, 2000). 

Dessa maneira, em uma cultura sem culpa, é obrigatório ter uma organização 

que respalde o indivíduo, bem como todo o grupo de colegas de trabalho. O foco 

não deve estar no erro do indivíduo, mas sim nas condições organizacionais e 

sistêmicas que levam ao evento adverso (KNÖÖS, 2017). Pensando nisso, o 

compartilhamento de eventos fornece aos profissionais de radioterapia informações 

sobre o que pode ou poderia acontecer para ajudar a lidar com os riscos potenciais 
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em suas próprias instituições. No intuito de evitar eventos similares, os setores de 

radioterapia devem aprender e fazer mudanças na forma como executam suas 

tarefas. Verificar, revisar, relatar é um simples lembrete das atividades diárias que os 

profissionais podem fazer para apoiar a segurança do paciente (IAEA/SAFRON, 

2016). 

As funções automáticas do computador/equipamentos e os checklists, 

conhecidos como "conhecimento no campo", são mais prováveis na melhoria do 

desempenho humano do que o "conhecimento na cabeça", ou seja, a memória 

(ZIETMAN et al., 2012). 

Nota-se que quanto mais complexo for um processo, maior será a 

probabilidade de acontecerem erros, principalmente se as etapas do processo não 

estiverem bem definidas e documentadas, já que os profissionais envolvidos podem 

hesitar em relação a uma sequência adequada (RCR, 2008). 

A utilização de listas de verificação (checklist) tem extrema relevância em 

ambientes complexos como é o caso da radioterapia, seu uso além de objetivar 

reforçar a lembrança das ações a serem realizadas, objetiva incentivar e reforçar a 

disciplina da equipe na busca pela segurança do paciente. 

A metodologia de Reason na Teoria do Queijo Suíço pode ser utilizada nas 

etapas executadas pelos PTR‟s em radioterapia, a falta de um checklist pode ser 

comparada a buracos no sistema, permitindo que erros aconteçam e se não 

barrados podem alcançar o paciente, afetando o resultado proposto, podemos 

perceber a importância de sua utilização na rotina dos processos de radioterapia. 

Todos os procedimentos devem ser realizados corretamente, com alerta, com 

o devido pensamento e pleno conhecimento, bom julgamento e um senso adequado 

de responsabilidade (IAEA, 1991). 

De acordo com The Royal College of Radiologists (2008), todos os 

procedimentos devem ser documentados e revisados a cada dois anos ou sempre 

que houver mudanças significativas. A checagem e a verificação devem ser 

realizadas de forma independente em todo o processo, trabalhando com protocolos 

claros, explicitando as obrigações e as responsabilidades de cada indivíduo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Pesquisa de abordagem quantitativa, realizada em um centro de tratamento 

oncológico, de grande porte, localizado na região sul do Brasil, entre dezembro de 

2017 e agosto de 2018, com participação de 16 profissionais atuantes no setor de 

radioterapia estudado. A elaboração, avaliação e validação do checklist para as 

etapas de deslocamento, primeiro dia de tratamento e demais dias de tratamento foi 

norteada pela metodologia de análise de riscos: HFMEA™ (Análise do Modo e do 

Efeito de Falhas na Assistência à Saúde). Sua operacionalização seguiu cinco 

propostas de Young (2010): (1) identificar o conhecimento; (2) armazenar o 

conhecimento; (3) criar conhecimento; (4) compartilhar o conhecimento; e (5) aplicar 

o conhecimento. A criação e o compartilhamento do conhecimento (como promover) 

permitiram o avanço e evolução do conhecimento, ou seja, como agregar valor ao 

processo. 

A etapa (1) – Etapa de planejamento – teve por objetivo identificar o 

conhecimento, consistiu na realização de três reuniões com médico rádio-

oncologista (1), físicos médicos (2) e profissionais das técnicas radiológicas - PTR 

(13) com o objetivo de apresentação do projeto de pesquisa e concordância na 

participação da mesma a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Os critérios de inclusão foram: atuar em teleterapia 

conformacional por pelo menos dois anos e como critério de exclusão: profissionais 

em processo de desligamento ou afastados por férias ou licença-maternidade. A 

amostra foi composta por 16 profissionais, todos atuantes no serviço de radioterapia 

do estudo. Sendo que destes, 12 PTR foram observados assistematicamente para 

coleta de dados dos processos analisados. Outras 58 reuniões ocorreram, em 

continuidade as cinco propostas de ação, estas, porém, contaram com a 

participação de uma equipe de experts em teleterapia conformacional: médico rádio-

oncologista (1), físicos médicos (2) e profissional das técnicas radiológicas (1), 

denominada Equipe HFMEA, destinada a aplicação da ferramenta de análise de 

riscos HFMEA™ (Análise do Modo e do Efeito de Falhas na Assistência à Saúde) e 

colaboração na elaboração do checklist. 

A etapa (2) – Etapa de desenvolvimento – teve por objetivo armazenar o 

conhecimento, envolveu a observação assistemática dos PTR, a aplicação da 
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ferramenta HFMEA™ com criação de planilhas no Excel por parte da pesquisadora, 

cada uma correspondente a um processo analisado: a) deslocamento; b) primeiro 

dia de tratamento; c) e demais dias de tratamento, onde foram armazenados os 

conhecimentos frutos dos encontros anteriores. 

A etapa (3) – Etapa de verificação – teve por objetivo criar novo 

conhecimento, consistiu no desenvolvimento do checklist. Duas ações ocorreram 

nessa fase: a) em conjunto com a equipe HFMEA, a pesquisadora identificou e listou 

itens para a versão 1 do checklist; b) foram realizadas duas reuniões com a equipe 

HFMEA para aperfeiçoar a primeira versão, resultando na segunda versão do 

checklist. 

A etapa (4) – Etapa de ação – teve por objetivo compartilhar e aplicar o 

conhecimento. Foi realizada a seleção da equipe de especialistas que realizou a 

validação do checklist. A escolha dos especialistas ocorreu por serem profissionais 

atuantes, possuírem ou estarem cursando pós-graduação e terem grande 

experiência em radioterapia. Os seis especialistas convidados aceitaram fazer parte 

deste estudo. O grupo de especialistas foi composto por médico rádio-oncologista 

(01), físicos médicos (02) e profissionais das técnicas radiológicas (03). Um dos 

profissionais possui mestrado em física aplicada a medicina e a biologia, um 

profissional possui especialização em radioterapia, um profissional possui pós-

graduação em administração e planejamento para docentes, outros dois são 

mestrandos em proteção radiológica e outro possui pós-graduação em anatomia 

funcional por imagem. 

Os especialistas validaram aspectos referentes à forma e ao conteúdo do 

checklist, por meio da técnica Delphi, onde foi entregue para cada especialista um 

documento com todos os itens a serem analisados no checklist acompanhados da 

escala Likert para a assinalarem, consistiu em realizar várias rodadas de avaliação 

para chegar a um consenso entre os especialistas. 

O documento instrumento de coleta de dados foi nominado Formulário para 

Especialistas. O instrumento contempla o checklist de: (a) deslocamento, (b) 

primeiro dia de tratamento e, (c) demais dias de tratamento, utiliza 14 itens de 

análise, distribuídos em três blocos. Utilizou-se escala Likert de 3 pontos com os 

seguintes pesos: Concordo, Indiferente e Discordo. Optou-se por utilizar uma escala 

ímpar, para evitar o viés de não existência de “ponto médio”, seguindo autores 

relevantes como Inkinen, kianto e Vanhala (2015). 
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No primeiro bloco com cinco questões, as perguntas, referem-se à 

compreensão na redação dos itens, à aplicação prática e à contribuição para a 

criação do conhecimento. No bloco dois, com cinco questões, avaliou-se o conteúdo 

das questões relacionadas à segurança do paciente, à necessidade de inclusão e ou 

exclusão de itens, contribuições do instrumento para o planejamento do cuidado e 

possibilidade de replicação. No bloco três, com quatro questões, a avaliação foi 

direcionada para o julgamento geral dos especialistas sobre o conteúdo, a forma, a 

aplicabilidade e a credibilidade do checklist. Abaixo das catorze questões havia 

campo especifico para o registro de comentários/sugestões dos especialistas. 

A escolha dos especialistas ocorreu por serem profissionais atuantes, 

possuírem pós-graduação e terem grande experiência em radioterapia. A aceitação 

ou recusa das sugestões baseou-se nas reuniões previamente realizadas e na 

coerência de alguns itens com normas nacionais e internacionais. Não foi 

estabelecido, antecipadamente, o número de rodadas de avaliação, mas que seriam 

realizadas tantas quantas necessárias para a obtenção de consenso. 

A versão 2 do checklist, assim como o Formulário para Especialistas, foi 

entregue aos especialistas pessoalmente em seu local de trabalho, para a primeira 

rodada, sendo estabelecido um prazo de 7 dias para retorno. Após análise dos 

resultados referentes a esta primeira rodada realizaram-se as alterações, resultando 

na terceira versão do checklist. 

A versão 3 do checklist com o Formulário para Especialistas, foi entregue aos 

especialistas pessoalmente em seu local de trabalho para a segunda rodada, sendo 

estabelecido um prazo de 7 dias para retorno. Após análise dos resultados 

referentes a esta segunda rodada realizaram-se algumas alterações, resultando na 

versão final do checklist. 

Seguindo Perroca (2011) foi estabelecida a concordância mínima de 80% 

como resultado do Ranking Médio (RM) no julgamento. Esse foi calculado por meio 

da soma das frequências das respostas, multiplicado pelo escore atribuído para 

cada resposta Likert (fator de ponderação) e dividido pela soma das frequências de 

cada resposta, utilizando- se a média ponderada das frequências.  

O desenvolvimento do estudo seguiu as normas nacionais e internacionais de 

ética em pesquisa envolvendo seres humanos, e foi aprovado sob número: 

2.375.568, contemplando as exigências da Resolução 466/2012 do Conselho 
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Nacional de Saúde. A confidencialidade dos participantes e dos especialistas foi 

assegurada pela ausência de identificação em todo o processo de coleta de dados. 

 

4 RESULTADOS 

 

Os 16 participantes da pesquisa, eram do sexo feminino (08) e masculino 

(08), com idade média de 37,62 anos, cinco deles possuíam pós-graduação e, 

tinham pelo menos dois anos de vínculo empregatício no centro oncológico 

pesquisado, atuavam em funções de médico rádio-oncologista, físico médico e 

profissional das técnicas radiológicas. 

Os resultados, de acordo com a pesquisa metodológica, são apresentados 

conforme o desenvolvimento e aplicação da metodologia utilizada e suas respectivas 

etapas. 

(1) Etapa de Planejamento - foram realizadas três reuniões com os 

participantes da pesquisa, entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018, quando foram 

assinados os TCLE e aprovadas as propostas da pesquisa. 

(2) Etapa de Desenvolvimento – Por meio da observação assistemática dos 

PTR‟s, foram listados as principais etapas que envolvem o tratamento do paciente 

desde o deslocamento, passando pelo primeiro dia de tratamento até os demais dias 

de tratamento. Realizou-se nestas etapas a aplicação da ferramenta HFMEA™. Essa 

fase ocorreu entre janeiro e julho de 2018.  

(3) Etapa de Checagem – A partir das informações colhidas na etapa anterior, 

realizou-se o desenho preliminar da versão 1 do checklist, com 146 itens de análise. 

Em duas reuniões com os participantes, realizou-se a avaliação e alterações quanto 

à forma e conteúdo da primeira versão do checklist, resultando na versão 2 do 

instrumento, com 90 itens de análise, denominado Checklist de Segurança em 

Teleterapia Conformacional (CSTC). Essa fase ocorreu no mês de julho de 2018. 

(4) Etapa de Ação - Aqui se iniciou a validação da forma e conteúdo do 

CSTC, por meio de técnica Delphi. Foi entregue aos especialistas, pessoalmente em 

seu local de trabalho, um documento com a versão 2 do checklist acompanhada da 

escala Likert para a assinalarem. 

O CSTC foi submetido a duas rodadas de avaliação pelos especialistas, entre 

julho e agosto de 2018. Após análise dos resultados relativos a primeira rodada do 
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instrumento, foram realizadas as alterações necessárias resultando na versão 3, 

com 99 itens. 

Os resultados abaixo se referem à análise da versão 2, às respostas do 

Formulário para Especialistas, com níveis de concordância e ranking médio dos três 

blocos de perguntas, e às alterações realizadas. 

A Tabela 1 apresenta as notas das características e objetivos do CSTC, com 

índice de concordância >70,2% e ranking médio ≥1 na primeira rodada de avaliação 

pela técnica Delphi. 

  

Tabela 1 – Ranking médio de concordância em relação à avaliação de características e finalidades do 
CSTC pelo comitê de especialistas (n=6). 

Questão  Concordam % Indiferente % Discordam % 
Ranking médio 

Likert 

Título auxilia o leitor a identificar as 
informações que irá observar 

4 - 2 1.17 

Há aplicação prática para o CSTC proposto 6  - -  1 

Há coerência ou afinidade no número de 
processos 

6  -  - 1 

Há itens supérfluos que desviam a atenção 
do leitor  

 2  -  4 1.17 

Texto em tamanho e posição adequados   3 1   2 1.8 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Na Tabela 2 apresentam-se os dados das avaliações relativas ao uso do 

CSTC. As questões “Existe algum tópico que deveria ser incluído?” e “Existe algum 

tópico que deveria ser excluído?” obtiveram 67% de concordância e ranking médio 

≥2, na primeira rodada de avaliação pela técnica Delphi. 

 

Tabela 2 – Ranking médio de concordância para possibilidade de uso do CSTC pelo comitê de 
especialistas (n=6). 

Questão  Concordam (%) Indiferente (%) Discordam (%) 
Ranking médio 

Likert 

Checklist contribui para prevenir erros 6 - - 1 

Existe algum tópico que deveria ser incluído 2 1 3 2.17 

Existe algum tópico que deveria ser excluído  1 1 4 2.5 

Checklist eficaz para planejamento e gestão  5 1 - 1.17 

Checklist poderá ser replicado  6 - - 1 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Os especialistas validaram a forma e o conteúdo do instrumento CSTC, que 

contempla indicadores de segurança em três processos: (a) deslocamento, (b) 

primeiro dia de tratamento e (c) demais dias de tratamento. Cada processo foi 

dividido, em três categorias: (a) pré-paciente, (b) na presença do paciente e, (c) pós-

paciente. 

Após a primeira rodada Delphi, por sugestão dos especialistas, foi substituído 

“nome do paciente” e “ID” na parte de identificação do paciente dos checklists por 

“etiqueta do paciente” que consta estas informações. 

No processo de Deslocamento os itens “Paciente possui acessório próprio?” e 

“Está etiquetado?” foram movidos da categoria B (na presença do paciente) para a 

categoria A (pré-paciente). Na categoria B (na presença do paciente), a expressão 

“isocentro de referência”, por solicitação dos especialistas, foi substituída por 

“origem”; ainda nessa categoria foram adicionados os itens “Posição do paciente 

conforme simulação?” e “Alinhamento do paciente conforme simulação?”. Na 

categoria C (pós-paciente), adicionou-se ao item “Planejamento do tratamento 

concluído?” o subitem “Caso negativo, ficha encaminhada à física médica?”. Os 

especialistas solicitaram espaço, logo abaixo do checklist de Deslocamento, para 

comentários referentes a esse processo. 

No processo de Primeiro dia de tratamento, categoria A (pré-paciente) 

adicionou-se o item “Blocos de colimação foram conferidos?” por sugestão dos 

especialistas. Na categoria B (na presença do paciente), foram adicionados os itens 

“Posição do paciente conforme simulação?” e “Alinhamento do paciente conforme 

simulação?”; ainda nessa categoria, os itens “Solicitação de presença de físico 

médico e rádio-oncologista?”, “Acompanhamento por parte do físico da entrega da 

primeira fração do tratamento?” e, “Acompanhamento por parte do médico da 

entrega da primeira fração do tratamento?” foram substituídos pelos itens “Físico 

médico presente?” e “Médico rádio-oncologista presente?”. 

No processo de Demais dias de tratamento, por sugestão dos especialistas, 

foi adicionado à categoria A (pré-paciente) o item “Blocos de colimação foram 

conferidos?”. O item “Coincidência do Aria e da ficha técnica quanto ao número de 

frações entregues?” foi movido da categoria B (na presença do paciente) para a 

categoria A (pré-paciente). Na categoria B (na presença do paciente), foram 

adicionados os itens “Posição do paciente conforme simulação?” e “Alinhamento do 
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paciente conforme simulação?”. Na categoria C (pós-paciente) o item “Organização 

do envelope de filmes?” foi adicionado. 

Após as modificações o instrumento com a versão 3 do CSTC, acompanhada 

da escala Likert foi entregue aos especialistas, pessoalmente em seu local de 

trabalho. Após análise dos resultados referentes a esta segunda rodada realizaram-

se algumas alterações, por sugestão dos especialistas. 

Os resultados abaixo se referem à análise da versão 3, as respostas do 

Formulário para Especialistas, com níveis de concordância e ranking médio dos três 

blocos de perguntas, e às alterações realizadas. 

Nos três processos, na categoria B (na presença do paciente) o item 

“Somente paciente na sala?” foi substituído por “Somente paciente na sala após 

fechar a porta da sala de tratamento?”. 

No processo de Deslocamento, adicionou-se o item “Blocos de colimação 

foram solicitados?” na categoria A (pré-paciente), ainda nessa categoria, o item 

“Está etiquetado?” foi substituído pelo item “Está identificado?”, referindo-se ao 

acessório personalizado do paciente. Na categoria B (na presença do paciente) o 

item “Realizada marcação provisória da nova posição do isocentro?” foi substituído 

por “Realizada marcação provisória do isocentro de tratamento?”. 

No processo de Primeiro dia de tratamento não houve sugestão de 

modificações. 

No processo de Demais dias de tratamento foram excluídos os itens 

“Orientação ao paciente sobre o procedimento?” e “Orientação do sistema de 

segurança da sala?”, por já terem sido realizadas no primeiro dia de tratamento. 

A realização dessas modificações resultou na quarta versão (final) do 

instrumento, apresentada em seguida (Figura 1). 

Infere-se que a estrutura dos itens do checklist corresponde às necessidades 

de verificação da segurança em teleterapia conformacional. Na versão 3 do CSTC 

todas as questões avaliadas pelos especialistas atingiram concordância ≥95,84% e 

ranking médio ≥1.  

A Tabela 3 mostra a avaliação geral da versão 3 do CSTC com 100% de 

aprovação nos atributos pertinência, viabilidade de aplicação e organização lógica 

do conteúdo.  
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Tabela 3 – Ranking médio sobre a concordância de avaliação geral para o CSTC pelo comitê de 
especialistas (n=6). 

Questão  Concordam (%) Indiferente (%) Discordam (%) 
Ranking médio 

Likert 

Pertinência  6 - - 1 

Viabilidade de aplicação  6 - - 1 

Organização lógica do conteúdo  6 - - 1 

Interação profissional e paciente oncológico 5 1 - 1.17 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

O checklist do deslocamento é composto por 31 itens, o checklist do primeiro 

dia de tratamento é composto por 38 itens e, o checklist de demais dias de 

tratamento é composto por 29 itens, logo, a versão final contempla 98 indicadores. 

A identificação do paciente, no CSTC, contempla informações sobre o 

paciente e outros indicadores de segurança para teleterapia, tal como sugere as 

normas nacionais e internacionais para segurança do tratamento. Esses dados 

contemplam informações mínimas, mas que refletem diretamente na evitação de 

eventos adversos e na garantia da qualidade do tratamento.  

No processo de deslocamento, estão elencadas ações do profissional das 

técnicas radiológicas para verificar, realizar e registrar itens, tais como: identificação 

e preparo do paciente; parâmetros para o deslocamento; acessórios de tratamento; 

valores de SSD (distância da fonte à pele); marcação provisória; radiografias de 

checagem (check films); registro do procedimento e informação ao paciente sobre a 

data e horário para início do tratamento. 

No processo de primeiro dia de tratamento, o CSTC enumera itens como: 

aprovação dos check filmes realizados anteriormente; conferência dos blocos de 

colimação; seleção do paciente no sistema; coincidência nos valores de SSD; 

verificação de possíveis colisões entre aparelho e mesa/paciente; presença do 

médico rádio-oncologista e do físico médico assinando e carimbando o 

acompanhamento desta aplicação; conferência de todos os dados do paciente e do 

tratamento; coincidência da prescrição de tratamento na ficha técnica e no sistema; 

desenho da projeção do campo luminoso no paciente (tinta fucsina e fita 

tegadermetm) ou na sua máscara (esparadrapo e canetinha) de tratamento; após a 

aplicação do tratamento realização da marcação definitiva (tatuagem na pele) de 
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tratamento; registro da entrega da primeira fração de tratamento e observações, se 

necessárias. 

No processo de demais dias de tratamento (segunda aplicação de tratamento 

até a alta do paciente), o CSTC contempla: confirmação da verificação dos físicos a 

partir da assinatura e carimbo na ficha técnica; necessidade de realizar check film 

periódico ou, se realizado no dia anterior, se há correções a se fazer; coincidência 

do sistema e da ficha técnica quanto ao número de aplicações entregues; após 

posicionamento e alinhamento do paciente verificar a coincidência nos valores de 

SSD; a cada campo de tratamento verificar a coincidência da projeção do campo 

luminoso de tratamento e do desenho realizado no primeiro dia; registro da entrega 

da fração de tratamento e observações, se necessárias; organização do envelope de 

filmes, deixando na ficha técnica apenas os últimos realizados; organizar e 

encaminhar a ficha técnica na última fração de tratamento para a alta do paciente 

nos setores responsáveis. 
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Figura 1 – Checklist de Segurança em Teleterapia Conformacional. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A cada item constante no checklist foi associado um espaço no qual se deve 

realizar o preenchimento com uma das quatro opções: (S) Sim, para item realizado; 

(N) Não, para item ainda não realizado; (/) Não se aplica, para item realizado em 
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outro processo ou desnecessário e; (#) Double check, para item verificado por mais 

de um profissional. Adicionalmente deve haver o preenchimento da data e dos 

profissionais das técnicas radiológicas que realizaram a verificação. 

O instrumento foi considerado adequado ao trabalho do profissional das 

técnicas radiológicas nas ações realizadas nas etapas de deslocamento, primeiro 

dia de tratamento e demais dias de tratamento, executadas nas salas de tratamento, 

como uma estratégia segura, de confiança, de fácil e rápida aplicação prática. 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa constituiu exemplo da viabilidade de aplicação da metodologia 

de gestão do conhecimento de Young (2010) como forma para melhoria dos 

processos.  

O desenvolvimento das etapas da metodologia (identificar, armazenar, criar 

compartilhar e aplicar o conhecimento) para direcionar os processos que 

compreendem ações desenvolvidas por profissionais das técnicas radiológicas nas 

salas de tratamento de teleterapia conformacional, estendendo-se desde o processo 

de deslocamento de isocentro de referência para isocentro de tratamento, passando 

pelo primeiro dia de tratamento até a alta do tratamento, compreendendo dessa 

maneira três processos para checagem: (a) deslocamento, (b) primeiro dia de 

tratamento e (c) demais dias de tratamento. Foi uma construção participativa e 

dialógica com diferentes participantes médicos, físicos, profissionais como: médico 

rádio-oncologista, físicos médicos e profissionais das técnicas radiológicas. Serviu 

de parâmetro para trazer à realidade as necessidades e decisões que envolvem o 

tratamento do paciente oncológico de forma resolutiva. A construção conjunta entre 

pesquisadora e participantes da pesquisa mostrou a disponibilidade e o interesse em 

melhorar o tratamento do paciente no que tange a segurança, inovar e trazer 

praticidade para a rotina de trabalho dos profissionais das técnicas radiológicas.  

A aplicação de uma lista de verificação tipo checklist no cotidiano do trabalho 

serve como guia na prática diária das ações executadas por PTR‟s nas salas de 

tratamento de radioterapia com o intuito de padronizar as ações e reduzir as 

possibilidades de falhas nas atividades realizadas por estes profissionais, 

objetivando uma maior confiabilidade no processo envolvido, potencializando assim, 
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a segurança do paciente oncológico. Além de contribuir com a otimização do tempo, 

da organização e do gerenciamento dos processos teleterápicos. 

Porém, requer que os profissionais incorporem mudanças comportamentais, 

aplicando e compartilhando seus conhecimentos na melhoria de suas habilidades e, 

consequentemente, mudando sua forma de agir. Apesar dos grandes benefícios que 

pode trazer a utilização do checklist para a melhoria na qualidade do tratamento 

teleterápico conformacional, é preciso revisar constantemente a forma de aplicação 

do tratamento, de maneira sistemática e rigorosa para evoluir a prática diária. 

Conforme estudos publicados o uso de checklists mostrou-se válido e 

confiável na prescrição de medicamentos (PIRES et al., 2017), válido na promoção 

da segurança do paciente em intervenções pré-operatórias pediátricas (PIRES; 

PEDREIRA; PETERLINI, 2013), indicado para melhorar a qualidade e a segurança 

na assistência prestada às gestantes durante o trabalho de parto e pós-parto 

(SANT‟ANA et al., 2017), também foi observada melhora significativamente na troca 

de informações, no conhecimento de informações críticas, na percepção de 

segurança e melhor percepção do trabalho em equipe em equipes de anestesia 

(TSCHOLL et al., 2015), etc. de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o uso 

de checklists provou ser bem sucedido em várias áreas da segurança do paciente 

como forma de reduzir sistematicamente o risco. 

Segundo Kalapurakal et al. (2013) os checklists utilizados em radiação 

oncológica ajudaram a reduzir várias categorias de erros, reforçando a importância 

da segurança do paciente em todos os níveis e promovendo trabalho em equipe 

cumprindo a obrigação de oferecer tratamentos seguros e precisos aos pacientes. 

A utilização de checklist tem extrema relevância em ambientes complexos 

como é o caso da radioterapia. Seu uso além de objetivar reforçar a lembrança das 

ações a serem realizadas, objetiva incentivar e reforçar a disciplina da equipe na 

busca pela segurança do paciente. 

Dessa forma, prever possíveis acidentes contribui para a segurança do 

tratamento, para o bom funcionamento do serviço e, consequentemente para a 

qualidade de vida do paciente oncológico. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento desta pesquisa permitiu a elaboração, análise e validação 

do CSTC para segurança radiológica com base nas normas nacionais, 

internacionais e metodologia de análise de riscos: HFMEA™ (Análise do Modo e do 

Efeito de Falhas na Assistência à Saúde). Por consenso dos participantes, essa 

ferramenta foi considerada capaz de auxiliar o profissional das técnicas radiológicas 

na sua prática diária na aplicação da teleterapia conformacional.  

Acredita-se que o CSTC irá potencializar a adoção de ações preventivas, 

assim como prevenir possíveis falhas minimizando as chances de riscos ao 

paciente. Esse instrumento também irá contribuir para o planejamento das 

intervenções de teleterapia conformacional e tornar a comunicação entre a equipe 

multidisciplinar mais efetiva em relação a aplicação do tratamento. 

A técnica Delphi, utilizada para a validação do instrumento consistiu em 

chegar a um consenso entre os especialistas, foi apropriada e contribuiu para 

validação da forma e do conteúdo dos itens, ampliando as chances de utilização 

desse checklist em outros serviços de teleterapia conformacional. 

É importante ressaltar que as sugestões são produto da metodologia HFMEA 

obtida para a instituição onde ela foi aplicada. Dessa forma, toda a instituição que 

desejar desenvolver checklists em seus procedimentos tendo como base a análise 

de riscos, como aqui realizado, deve primeiramente aplicar a ferramenta para 

verificar o risco de acordo com o fluxo de processo local. 

Para implementar com sucesso o checklist proposto em outros locais podem 

existir barreiras por conta das pessoas e de alguns fatores organizacionais e 

culturais particulares de cada serviço. A mitigação de riscos depende do 

comprometimento de todos os profissionais das técnicas radiológicas na real 

utilização do checklist em todas as etapas para as quais foi desenvolvido. Para 

auxiliar nessa implementação, sugere-se um feedback com os profissionais 

envolvidos na aplicação, bem como o auxílio dos líderes do serviço para realizar 

ações que permitam adaptar o checklist a realidade de cada serviço. 

Nessa perspectiva indica-se que sejam incluídos conteúdos relacionados à 

segurança do tratamento de teleterapia conformacional nos cursos de graduação de 

Radiologia e de pós-graduação em Proteção Radiológica, bem como a capacitação 
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dos profissionais das técnicas radiológicas em serviços de radioterapia, sendo que o 

checklist pode ser uma forma de elucidar boas práticas oncológicas e contribuir para 

a promoção de práticas seguras. 

O presente instrumento pode orientar a aplicação da teleterapia 

conformacional nos processos de deslocamento, primeiro dia de tratamento e 

demais dias de tratamento, nas unidades de radioterapia fornecendo indicadores de 

avaliação da segurança do paciente oncológico, e permitindo a criação de novas 

práticas para aperfeiçoamento dos serviços de radioterapia.  

Os resultados do estudo confirmam a relevância do checklist e sua 

contribuição para a prática diária de teleterapia conformacional, podendo ser 

moldável para outros contextos da radioterapia. A confirmação da credibilidade 

demonstra que o instrumento pode ser utilizado para: verificar a conformidade do 

tratamento; gerenciar efetivamente o tratamento para identificar possíveis riscos, 

bem como; evitar e corrigir o processo utilizando a educação permanente dos 

profissionais das técnicas radiológicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar os riscos que comprometem a 

segurança do paciente nas etapas realizadas pelos profissionais das técnicas 

radiológicas nas salas de tratamento de teleterapia. A principal contribuição da 

pesquisa foi a identificação de possíveis falhas que podem comprometer a 

segurança do paciente. O checklist elaborado também contribue para o 

planejamento de ações dos profissionais da equipe multidisciplinar de teleterapia e 

maior efetividade da comunicação entre a equipe. O resultado desta pesquisa pode 

instaurar um real instrumento para garantir a segurança do paciente oncológico, 

ademais pode ser adaptado e aplicado em outros centros de radioterapia que 

utilizam a teleterapia conformacional. 

A validação do checklist apresentado neste estudo é um ponto de partida útil 

para potencializar ações preventivas, bem como a gestão dos processos visando 

diminuir os riscos ao paciente oncológico.  

Neste estudo, a aplicação da ferramenta de análise de riscos – HFMEA 

identificou três processos realizados na teleterapia conformacional: (a) 

deslocamento; (b) primeiro dia de tratamento e; (c) demais dias de tratamento. 

Verificou-se um total de 63 etapas, 301 modos de falhas potenciais e, 57 tipos de 

causas potenciais, apontados 1488 vezes.  

Além dos resultados que permitiram atingir os objetivos do estudo, outras 

contribuições emergiram da análise, e são apresentadas a seguir.  

O sucesso da aplicação do HFMEA depende diretamente da equipe 

envolvida, dos conhecimentos dos experts pertencentes à equipe em relação ao 

processo analisado, das suas experiências, assim como do tempo disponível para 

aplicação da ferramenta. 

Umas das vantagens encontradas na aplicação da ferramenta foram os 

debates gerados pela equipe multidisciplinar HFMEA devido a diferentes visões que 

cada profissional trouxe com sua expertise. Esses debates foram focados nas 

práticas diárias, relacionados aos possíveis modos de falhas, a cultura de segurança 

e a responsabilidade dos profissionais na otimização da segurança do paciente, 

melhorando o trabalho em equipe, incluindo o entendimento compartilhado dos 
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problemas encontrados e aumentado a conscientização sobre as falhas potenciais 

envolvidas nos processos analisados. 

A equipe de experts também identificou limitações relacionadas à prática da 

mesma, como: a subjetividade na classificação de severidade e probabilidade; a 

necessidade de reunir um número considerável de pessoas por um longo período de 

tempo; a realização das pontuações levando-se em consideração apenas os MFP e 

não suas causas. 

Além disto, o fato das pontuações terem sido realizadas individualmente 

gerou números decimais ou não constantes na Matriz de Pontuação de Perigo, o 

que resultou em reuniões extras para realizar consenso sobre o valor final. Verificou-

se nesse ponto a considerável variabilidade nos resultados das pontuações ao 

comparar a pontuação individual com o consenso da equipe, o que confirma a 

subjetividade da ferramenta. 

Desse modo, propõem-se melhorias para pesquisas futuras: adaptar as 

classificações de severidade e probabilidade para o processo analisado; realizar as 

pontuações das causas potenciais ao invés dos modos de falhas potenciais 

somente; alterar o valor dos pesos dados na Matriz de Pontuação de Perigo para 

possibilitar a determinação das pontuações sobre o ponto de vista individual. 

Os resultados obtidos confirmaram que há um número considerável de modos 

de falhas potenciais relacionados ao comprometimento da segurança do paciente 

em ações executadas por profissionais das técnicas radiológicas nas salas de 

tratamento teleterápico. 

Dentre as ações de prevenção as falhas, recomendadas por organizações 

reconhecidas nacional e internacionalmente e, pela própria equipe de análise, está a 

realização de treinamento constante da equipe envolvida, dessa maneira, torna-se 

necessário o apoio e envolvimento real dos profissionais gestores. 

Não se pode assumir que os profissionais sempre seguirão as 

recomendações e é por isso que treinamentos constantes da equipe são tão 

relevantes. O treinamento deve ser vinculado a estratégias preventivas aos modos 

potenciais das falhas encontrados, por exemplo, protocolos e checklists dos 

procedimentos analisados, sendo que estes últimos foram desenvolvidos como um 

dos objetivos propostos na pesquisa; adicionalmente foram avaliados e validados 

por meio da técnica Delphi e, serão apresentados como sugestão a instituição 

participante da pesquisa. Espera-se que os mesmos sejam implementados pela 
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instituição e que contribuam com a otimização da segurança do paciente 

oncológico, assim como do tempo, da organização, do gerenciamento dos 

processos teleterápicos. Da mesma forma, e com interesse já demonstrado pela 

equipe HFMEA, a partir dos dados da pesquisa poderão ser desenvolvidos 

procedimentos operacionais padrões, conhecidos como POP‟s, dos processos 

analisados. 

Os treinamentos constantes com a equipe envolvida na teleterapia visam 

conquistar uma base solidificada nos valores e na capacitação para agir e tomar 

decisões relacionadas à segurança do paciente, na padronização de ações 

planejadas e definidas por equipe multidisciplinar e análise de riscos como a 

participante nessa pesquisa. 

Os profissionais das técnicas radiológicas atuantes em teleterapia devem ter 

uma postura profissional que atenda além de questões técnicas, a capacidade de 

cuidar do paciente com comprometimento ao atendimento humanizado e seguro. 

Observou-se que esse profissional tem responsabilidade em várias etapas 

dos processos analisados sendo, portanto, fundamental na correta execução daquilo 

que é planejado, enfatiza-se, assim, que este trabalho não se encerra com a 

conclusão da pesquisa. Espera-se que ele faça parte do desenvolvimento e da 

expansão da sensibilização dos profissionais das técnicas radiológicas, atuantes na 

instituição onde a pesquisa foi realizada, quanto ao compromisso e à 

responsabilidade de atuar capacitados, técnica e eticamente, visando à 

reprodutibilidade do tratamento e à minimização de possíveis falhas na busca pela 

otimização da segurança do paciente oncológico. 

A metodologia HFMEA é dinâmica, logo, recomenda-se a alimentação da 

ferramenta sempre que houver mudanças, como novos processos e/ou novas 

tecnologias que venham a ser implementadas na instituição. Recomenda-se também 

que após a execução das recomendações de prevenção aos MFP seja realizada a 

reavaliação da HFMEA, com objetivo de atualizar as necessidades para os 

procedimentos analisados.  

Sugere-se a realização de novas pesquisas aplicando a ferramenta de análise 

de riscos HFMEA, a partir das melhorias propostas nesse trabalho, nas demais 

etapas do processo envolvido no tratamento de teleterapia, assim como em outros 

procedimentos realizados em departamentos de radioterapia.  
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APÊNDICE A - Estrutura adaptada da ferramenta HFMEA™ 
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Fonte: Adaptado de DeRosier et al. (2002, p. 252). 
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APÊNDICE B – Diário de Campo 

 
Data: 
 
Turno: (  ) matutino  (  ) vespertino  (  ) noturno 
 
Etapas realizadas no setor de radioterapia para realizar o tratamento de teleterapia: 
 
Etapas executadas por profissionais das técnicas radiológicas: 
 
Observações das ações realizadas pelos profissionais das técnicas radiológicas em 
cada etapa: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



118 
 

APÊNDICE C – Formulário para Especialistas 

 

Tabela 1 - Ranking médio de concordância em relação à avaliação de características e finalidades do 

CSTC pelo comitê de especialistas (n=6). 

Questão Concordam % Indiferente % Discordam % 
Ranking médio 

Likert 
Título auxilia o leitor a identificar as informações que 

irá observar 
    

Há aplicação prática para o CSTC proposto     

Há coerência ou afinidade no número de processos     

Há itens supérfluos que desviam a atenção do leitor     

Texto em tamanho e posição adequados     

 

Tabela 2- Ranking médio de concordância para possibilidades de uso do CSTC pelo comitê de 
especialistas (n=6). 

Questão  Concordam (%)  Indiferente (%)  Discordam (%)  
Ranking médio 

Likert 
Checklist contribui para prevenir erros     

Existe algum tópico que deveria ser incluído     

Existe algum tópico que deveria ser excluído     

Checklist eficaz para planejamento e gestão      

Checklist poderá ser replicado      

 

Tabela 3 - Ranking médio sobre a concordância de avaliação geral para o CSTC pelo comitê de 
especialistas (n=6). 

Questão  Concordam (%)  Indiferente (%)  Discordam (%)  
Ranking médio 

Likert 

Pertinência      

Viabilidade de aplicação      

Organização lógica do conteúdo      

Interação profissional e paciente oncológico     

 

Espaço para comentários relacionados ao checklist: 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo geral: Analisar os riscos que comprometem a segurança do paciente nas etapas 
realizadas pelos profissionais das técnicas radiológicas nas salas de tratamento de 
teleterapia conformacional. 
 
Público-alvo: Profissionais das técnicas radiológicas que executam etapas do processo de 
teleterapia nas salas de tratamento e; físicos médicos e médico rádio-oncologista, membros 
da equipe multiprofissional do centro de tratamento oncológico onde a pesquisa será 
realizada. 
 
O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Segurança 
do paciente e análise de risco na teleterapia conformacional em um centro de 
tratamento oncológico do sul do Brasil”. Neste estudo pretendemos analisar os riscos 
que comprometem a segurança do paciente, mediante aplicação de uma ferramenta de 
análise de riscos (HFMEA) nas etapas realizadas pelos profissionais das técnicas 
radiológicas nas salas de tratamento de teleterapia conformacional.  
A ferramenta de análise de riscos a ser utilizada é estruturada na forma de um quadro 
adaptado que será validado por experts em teleterapia, do setor de radioterapia onde a 
pesquisa será realizada. Durante a aplicação da ferramenta, os profissionais das técnicas 
radiológicas e as etapas por eles realizadas serão observadas de modo assistemático, 
realizando-se anotações referentes aos procedimentos executados e possibilidades de 
modos de falhas, estas, posteriormente, serão avaliadas e pontuadas por experts em 
teleterapia, do setor de radioterapia, local da pesquisa. 
Durante a observação ou, realização da avaliação e pontuação das possibilidades de modos 
de falhas os riscos são mínimos como cansaço ou aborrecimento ao avaliar os potenciais 
modos de falhas nas etapas realizadas por profissionais das técnicas radiológicas nas salas 
de tratamento teleterápico. A pesquisa se orientará e obedecerá a Resolução nº 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde, considerando o respeito aos participantes de todo o processo 
exploratório-descritivo, observadas as condições de:  
― Consentimento livre e esclarecido, expresso pela assinatura do presente termo, em duas 
vias, sendo uma via para o participante e outra de igual teor para a pesquisadora; 
― Garantia de confidencialidade e proteção da imagem individual e institucional. 
Salienta-se que os resultados do presente estudo poderão ser apresentados em 
encontros ou artigos científicos, no entanto será mantida a confidencialidade a 
qualquer informação relacionada à sua privacidade; 
― Respeito a valores individuais e ou institucionais manifestos, sejam de caráter religioso, 
cultural ou moral; 

 O projeto de pesquisa Segurança do paciente e análise de risco na teleterapia 
conformacional em um centro de tratamento oncológico do sul do Brasil é 
desenvolvido pela mestranda em proteção radiológica Caroline Salvador (RG nº 
4.238.247 – SSP/SC, CPF nº 062.667.989-30). Trata-se de uma pesquisa acerca de 
análise de riscos à segurança do paciente teleterápico. Linha de pesquisa Proteção 
Radiológica, sob orientação da Professora Dra. Laurete Medeiros Borges (pesquisadora 
responsável) e coorientação da Professora Dra. Patrícia Fernanda Dorow. 
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― Liberdade de recusar a participação total, o participante poderá desistir da pesquisa a 
qualquer momento, sem qualquer prejuízo;  
― Amplo acesso a qualquer informação acerca do estudo;  
― Os registros, anotações coletadas ficarão sob a guarda da pesquisadora principal. Só 
terão acesso aos mesmos os pesquisadores envolvidos.  
― Garantia de ressarcimento pela pesquisadora caso ocorra despesa pelo participante da 
pesquisa no momento da mesma ou decorrente dela. 
 
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos sob 
parecer nº 2.375.568. 
 3331-1502. 
Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 
financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e 
estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou 
interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa 
em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 
atendido pela pesquisadora. A pesquisadora tratará a sua identidade com padrões 
profissionais de sigilo. Os dados serão guardados em local seguro por cinco anos, sob 
responsabilidade dos pesquisadores do estudo. 
Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 
material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. O (A) Sr (a) 
não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 
 
Declaração de consentimento 
 
Eu, ____________________________________________, portador do documento de 
Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo “Segurança 
do paciente e análise de risco na teleterapia conformacional em um centro de 
tratamento oncológico do sul do Brasil” de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 
dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha 
decisão de participar se assim o desejar. 
Declaro que concordo em participar voluntariamente deste estudo e que me foi dada à 
oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
 
 
 
 
      ________________________                                         __________________________  
        Assinatura do Participante                                                  Assinatura da Pesquisadora 
 
 
 
Florianópolis, ____ de ________________ de 2017. 
 
 
 
 
 
Qualquer dúvida contate: 

DASS – IFSC 
Av. Mauro Ramos, 950. Centro. 

Florianópolis/SC, 88020-300 
Telefone: (48) 3211-6000. 
Telefone: (48) 3211-6079. 

Email: dass.florianopolis@ifsc.edu.br 

Caroline Salvador (Pesquisadora) 
Rua Luiz Oscar de Carvalho, 75. 

Trindade. Florianópolis/SC, 88036-400. 
Telefone: (48) 9 8401-4130 

Email: carolinesalvador09@gmail.com 
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos (CEP) 
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