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RESUMO

Estudo qualitativo, exploratório e descritivo com objetivo de analisar o impacto da

adoção de procedimento operacional padrão para exames radiológicos realizados

em leitos hospitalares na rotina de Profissionais das Técnicas Radiológicas de um

hospital  público  do  sul  do  país.  A instituição  foi  escolhida  intencionalmente  por

possuir  uma Comissão de Proteção Radiológica.  A metodologia empregada para

atingir o objetivo proposto foi a realização de entrevistas com os profissionais que

abordou o conhecimento e análise dos profissionais acerca da proteção radiológica

e  do  procedimento  operacional  padrão  para  exames  em  leito  nas  unidades  de

internação. A amostra foi composta por 15 Profissionais das Técnicas Radiológicas.

Os dados foram organizados e categorizados, com auxílio de tabelas produzidas

utilizando  o  software  LibreOffice  Calc  5.4.  Posteriormente  foram  submetidos  à

análise  de  conteúdo  pautada  em  Bardin.  Emergiram  duas  categorias  principais:

Conhecimento  e  análise  dos  profissionais  em  relação  a  implementação  do

procedimento operacional para realização de exames radiológicos em leito e Fatores

que podem influenciar  o cumprimento deste procedimento operacional  padrão.  A

implementação  do  procedimento  operacional  padrão  acarretou  na  melhora  da

proteção radiológica, por parte de alguns profissionais das Técnicas Radiológicas,

ao realizar os exames no leito. A implementação do documento também levou a uma

conscientização de outros profissionais do hospital, principalmente da enfermagem,

com relação a importância de priorizar a execução dos exames radiológicos no setor

de radiologia,  indicando que houve um ganho real  em termos de otimização da

proteção  radiológica.  As  mudanças  de  comportamento  provocadas  pela

implementação do documento demonstraram impacto positivo, gerando um efeito



educativo não limitado somente aos profissionais das Técnicas Radiológicas, mas

também se estendendo à outras equipes multidisciplinares que atuam na instituição. 

Descritores:  radiografia;  exposição  à  radiação;  proteção  radiológica;  gestão  da

qualidade; gestão da proteção radiológica.
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ABSTRACT

Qualitative,  exploratory  and  descriptive  study  with  the  objective  of  analyzing  the

impact  of  the  adoption  of  a  standard  operating  procedure  for  radiological  exams

performed in  hospital  beds in  the routine  of  Radiological  Technicians of  a  public

hospital in the south of the country. The institution was chosen intentionally for having

a  Radiological  Protection  Commission.  The  methodology  used  to  achieve  the

proposed objective was to conduct interviews with the professionals that approached

the  professionals'  knowledge  and  analysis  about  radiation  protection  and  the

standard  operating  procedure  for  bed  examinations  in  hospitalization  units.  The

sample  consisted  of  15  Radiological  Technicians.  The  data  were  organized  and

categorized,  using  tables  produced  using  the  software  LibreOffice  Calc  5.4.

Subsequently, they were submitted to content analysis based on Bardin. Two main

categories  emerged:  Knowledge  and  analysis  of  professionals  regarding  the

implementation of the operational procedure for conducting radiological exams in bed

and factors that may influence compliance with this standard operating procedure.

The implementation of the standard operating procedure led to the improvement of

the  radiological  protection  by  some  professionals  of  the  Radiological  Techniques

when performing the exams in the bed. The implementation of the document also led

to an awareness of  other  hospital  professionals,  especially  nurses,  regarding the

importance  of  prioritizing  the  performance  of  radiological  examinations  in  the

radiology sector,  indicating that  there was a real  gain in  terms of  optimization of

radiological protection. The behavioral changes provoked by the implementation of

the document  demonstrated positive impact,  generating an educational  effect  not



limited only to professionals of Radiological Techniques, but also extending to other

multidisciplinary teams that work in the institution. 

Keywords:  radiography;  radiation  exposure;  radiation  protection;  quality

management; radiation protection management.
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1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa teve como tema a gestão da proteção radiológica em

um serviço de radiologia hospitalar. Mais precisamente, visando a melhoria da

segurança dos pacientes, seus acompanhantes e equipe multiprofissional atuante

em exames radiográficos realizados em pacientes nos leitos hospitalares. 

No Brasil a regulamentação sobre proteção radiológica em radiodiagnóstico

foi  instituída  pela  Portaria  453/98  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária

(ANVISA)  (BRASIL,  1998)  e  por  normas  complementares  posteriores.  A referida

portaria  adota  os  princípios  de  proteção  radiológica,  recomendados  pela

International  Commission  on  Radiological  Protection (ICRP):  justificação  das

práticas; otimização da proteção radiológica e limitação das doses. Acrescentando

ainda um quarto princípio, a prevenção de acidentes. O objetivo primordial dessas

normas  é  maximizar  os  benefícios  e  reduzir  o  detrimento  da  utilização  das

Radiações Ionizantes (RI).

Nesse sentido,  ao  lidarmos com RI para  diagnóstico médico  “deve-se dar

ênfase à otimização da proteção radiológica nos procedimentos de trabalho,  por

possuir  influência direta na qualidade e segurança da assistência aos pacientes”

(BRASIL, 1998, p. 6).

Em ambiente hospitalar o uso de equipamento móvel de raios X para fins de

diagnóstico médico é prática comum para realizar exames em pacientes restritos ao

leito, sendo o exame de tórax para pacientes internados em Unidade de Terapia

Intensiva  um  dos  mais  solicitados.  Nessa  situação,  além  da  equipe  técnica

envolvida, os demais pacientes internados na unidade também ficam expostos à

radiação espalhada pelo corpo do paciente radiografado (SANTOS; MAIA, 2009).

Ao executar procedimentos em outros ambientes do hospital, fora do setor de

radiodiagnóstico onde normalmente não existem mecanismos de proteção coletiva

como blindagens de área, os Profissionais das Técnicas Radiológicas (PTRs) devem

utilizar as medidas de proteção radiológica possíveis de acordo com as condições

existentes, obedecendo ao princípio de otimização da proteção radiológica, ou seja,

mantendo os níveis de dose, o número de pessoas expostas e a possibilidade de

ocorrência de acidentes tão baixas quanto exequível para a execução do exame

(SANTOS; MAIA, 2009; BRASIL, 1998). 

Corroborando essa afirmativa, a ICRP ressalta que a otimização da proteção
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radiológica  é  um  processo  dinâmico  orientado  para  prevenção  e  redução  das

exposições no futuro.  O processo  deve ser  planejado e  estruturado  de  forma a

atingir  a melhor proteção que as circunstâncias permitirem, tomando as medidas

razoáveis para reduzir as doses. Requer a dedicação de todos os níveis em todas as

organizações envolvidas, bem como procedimentos e recursos adequados, de forma

a obter a melhor qualidade possível em relação à proteção radiológica (ICRP, 2007).

Segundo Nogueira (2014), resultados bons ou ruins não são obra do acaso,

são  frutos  de  um processo.  Se  deixados  sem controle,  os  processos  tendem a

deteriorar-se gerando produtos ou serviços de qualidade cada vez pior. Para evitar

essa  que  tal  situação  ocorra  faz-se  necessária  a  adoção  de  mecanismos  de

controle.

Uma  importante  ferramenta  de  controle  de  processos  é  o  chamado  ciclo

PDCA de controle de processos. O ciclo PDCA trata-se de uma forma sistemática

de abordagem de processo, constituída de um roteiro com quatro fases básicas:

Plan (planejar), Do (fazer), Check (checar) e Act (agir) (NOGUEIRA, 2014).

Nesse  ciclo  de  controle  de  processos  verifica-se  a  importância  da

padronização. Para Campos (2014) a padronização é base do ciclo PDCA. Grande

parte  das  atividades  realizadas  em  qualquer  empresa  consistem  em  tarefas

repetitivas. Em instituições de saúde, mesmo uma consulta médica, que se trata de

uma  experiência  única  e  diferente  a  cada  execução,  segue  uma  rotina  básica:

identificação;  anamnese;  exame físico,  impressão  diagnóstica  e  conduta.  Outros

procedimentos,  tais  como  administração  de  medicamentos;  procedimentos

diagnósticos e terapêuticos; cuidados de enfermagem; elaboração de relatórios e

planilhas,  apesar  de serem realizados como procedimentos únicos,  destinados a

uma  pessoa  em  específico,  seguem uma  determinada  rotina  em sua  execução

(NOGUEIRA, 2014).

Para  que  seja  eficaz,  a  padronização  deve  estar  sistematizada  e

documentada na instituição, com fácil acesso aos trabalhadores que necessitarem

daquela  informação (LUONGO et  al.,  2011).  O procedimento  operacional  padrão

(POP) é o documento final e mais elementar da padronização, o qual descreve todos

os passos para que o trabalhador atinja, de forma segura, o resultado esperado da

tarefa. (NOGUEIRA, 2014).

O  POP  pode  ser  definido  como  uma  ferramenta  para  representação

sistematizada de um processo que descreve cada passo crítico e sequencial, com
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objetivo  de  garantir  o  resultado  esperado  da  tarefa  através  da  uniformização

mantendo assim um padrão de qualidade (GUERRERO; BECCARIA; TREVIZAN,

2008; HONÓRIO, 2009).

Em radiodiagnóstico a existência de procedimentos operacionais trata-se de

uma exigência legal, pois a Portaria 453/98 (BRASIL, 1998) estabelece que cabe

aos titulares e empregadores, como responsáveis pela segurança e proteção dos

pacientes,  trabalhadores  e  indivíduos  do  público,  assegurar  que  todos  os

procedimentos operacionais estejam escritos, atualizados e disponíveis à equipe.

Considerando  a  importância  de  se  padronizar  as  ações  de  proteção

radiológica em exames radiográficos de pacientes restritos ao leito hospitalar,  de

forma a garantir a execução segura deste procedimento, as modificações que esta

padronização pode trazer à rotina dos PTRs, e a consequência que a atitude destes

profissionais pode ter sobre esse processo de padronização deste procedimento, a

presente pesquisa se propõe a responder a seguinte pergunta: Qual o impacto da

adoção de POP para exames radiológicos no leito em unidades de internação

hospitalar no cotidiano dos Profissionais das Técnicas Radiológicas?

Para que se possa responder a esta pergunta foi necessário ouvir os PTRs,

tentando  entender  como  eles  percebem  a  implantação  da  padronização  de  um

procedimento  e  como  eles  reagem a  este  fato.  Buscando  essa  resposta  foram

traçados os seguintes objetivos:

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Analisar  o  impacto  da  adoção  de  POP  para  a  realização  de  exames

radiográficos em unidades de internação hospitalar no cotidiano dos Profissionais

das Técnicas Radiológicas de um hospital público do sul do país.

1.1.2 Objetivos específicos

 Identificar  o  conhecimento  e  análise  dos  Profissionais  das  Técnicas

Radiológicas  em  relação  à  implementação  do  POP para  a  realização  de

exames radiográficos no leito nas unidades de internação.
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 Detectar fatores que possam influenciar o cumprimento das ações previstas

no documento.

 Descrever possíveis sugestões dos Profissionais das Técnicas Radiológicas

para melhoramento do POP, ou nas condições de trabalho que venham a

contribuir para o cumprimento das ações previstas no POP.

1.2 Justificativa 

A realização  de  exames  no  leito  em unidades  de  internação  hospitalares

somente  é  permitida  quando  inexequível  ou  clinicamente  inaceitável  transferir  o

paciente  até  instalação  com aparelho  fixo  (BRASIL,  1998).  Tal  determinação  da

portaria 453/98 ANVISA se deve ao fato de instalações com aparelho fixo possuírem

um ambiente projetado especificamente para a realização de exames radiológicos,

possuindo  toda  uma  estrutura  especializada  voltada  à  execução  destes

procedimentos,  inclusive  blindagens  de  áreas  para  proteção  de  pessoas  em

ambientes adjacentes. É comum a presença de pessoas nas adjacências das salas

de exame, geralmente acompanhando algum paciente, ou mesmo aguardando sua

vez de ser atendido (DIMESTEIN; HORNOS, 2013). 

Quando é necessário realizar exame radiológico em um paciente que possui

essa impossibilidade de ser  transferido  a um setor  de  radiodiagnóstico,  torna-se

inevitável  a  realização  do  procedimento  no  local  onde  a  pessoa  está  internada.

Nessa condição, normalmente inexistem blindagens de área e o risco de se irradiar

outras pessoas além do paciente a ser radiografado aumenta consideravelmente

(SANTOS; MAIA, 2009). 

Segundo  Bushong  (2010),  a  maior  causa  de  exposição  ocupacional  em

radiologia deve-se à fluoroscopia e exames com equipamentos móveis, sendo 95%

da  exposição  ocupacional  dos  PTRs  provenientes  de  radiografia  móvel  e

fluoroscopia.  Nesse  sentido,  é  de  grande relevância  atentar-se  aos aspectos  de

proteção radiológica na realização de radiografias em leito, para que se obtenha a

maior segurança possível, minimizando os riscos inerentes a esse processo.

O hospital objeto dessa pesquisa possui um Setor de Proteção Radiológica

(SPR)  responsável  pela  elaboração  e  atualização  do  Memorial  Descritivo  de

Proteção  Radiológica,  gerenciamento  da  dosimetria  dos  indivíduos

ocupacionalmente expostos, inserção das doses constantes no laudo de dosimetria
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e  doses  administradas  aos  pacientes  em  procedimentos  de  radiologia

intervencionista  no  Sistema  de  Informação  estadual  de  Radiações  Ionizantes

(SIERI),  gerenciamento  de  controles  de  qualidade  em  radiodiagnóstico  e

levantamentos radiométricos. A presença deste setor especificamente dedicado à

proteção  radiológica  é  de  grande  importância,  pois  concentra  as  informações  e

atividades referentes  a  esta  área em um único  local  do  hospital,  aumentando a

eficiência nas ações de proteção radiológica.

Visando melhorias em termos de segurança em relação aos riscos inerentes

ao  uso  de  RI,  também foi  instituída  neste  hospital  uma  Comissão  de  Proteção

Radiológica (CPR) com representantes das equipes multidisciplinares dos setores

do hospital que lidam com RI e professores pesquisadores das áreas de Radiologia

e  Proteção  Radiológica.  Esta  comissão  tem  por  objetivos  planejar  as  ações

necessárias para melhoria da proteção radiológica de indivíduos ocupacionalmente

e para-ocupacionalmente1 expostos, pacientes e indivíduos do público; adequação

do hospital às legislações relacionadas à proteção radiológica; promover a educação

continuada  e  elaborar  POPs para  ações  de  proteção  radiológica  dos  exames e

demais atividades do hospital onde seja necessária a utilização das RI.

Foi elaborado por esta comissão o POP intitulado  Exames de Raios X nas

Clínicas  de  Internação. O  objetivo  principal  deste  documento  é  padronizar  a

execução de exames radiológicos em leito, seguindo as recomendações da Portaria

453/98 (BRASIL, 1998) no que diz respeito a este procedimento. Essa rotina de

execução  de  radiografias  em  leito,  portanto,  foi  desenvolvida  com  base  nas

legislações de  proteção radiológica,  no  que  aplicam-se  a  situação  específica  do

procedimento  em  questão,  no  conhecimento  científico  sobre  o  assunto  e  no

procedimento  para  exames  no  leito  que  já  era  realizado  na  instituição.  Na

construção desse documento, os PTRs foram representados pelo profissional dessa

área que integra a CPR. 

O  processo  de  validação  desse  POP  ocorreu  por  meio  de  reuniões

promovidas  pela  CPR  com  diversos  representantes  de  serviços  e  setores  do

hospital,  como:  colegiado  dos  enfermeiros;  chefe  da  clínica  cirúrgica,  chefe  da

clínica médica; enfermeira chefe do setor de emergência adulto. Nessas ocasiões

1 Indivíduo  para-ocupacionalmente  exposto:  trabalhador  cujas  atividades  laborais  não  estão
diretamente ligadas às radiações, mas que ocasionalmente podem vir a receber doses superiores
aos limites preconizados pela Norma Nuclear NN 3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
(BRASIL, 2005)
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foi  possível  debater  com  estes  segmentos  a  importância  do  POP e  justificar  a

necessidade de se observar os cuidados de proteção radiológica nos exames em

leito.  Além  disso,  o  POP  foi  submetido  a  aprovação  de  órgãos  vinculados  à

administração do hospital: diretoria de enfermagem; diretoria de apoio assistencial;

diretoria de medicina e direção geral. Este processo de confecção e validação do

POP teve início em setembro de 2015 e foi concluído em dezembro de 2016.

Os PTRs têm sua profissão regulamentada pela Lei 7394 de 29 de outubro de

1985, que os habilita à execução de exames radiológicos e, devido a isso, são os

profissionais responsáveis pelas ações de proteção radiológica e, ainda o Código de

Ética dos PTRs determina que, no desempenho de suas atividades, os profissionais

devem observar rigorosa e permanentemente as normas de proteção radiológica,

com objetivo de preservar sua saúde e a do usuário. Tendo em vista necessidade de

aperfeiçoamento constante da proteção radiológica, no sentido de promover uma

maior segurança na manipulação de equipamentos emissores de RI e, considerando

a  total  dependência  das  atitudes  e  ações  dos  PTRs  para  a  conquista  dessa

melhoria, a pesquisa proposta demonstra seu grau de relevância no caminho para a

conquista de um trabalho mais seguro para profissionais, pacientes e indivíduos do

público.

Ainda,  ressaltando a relevância do tema em questão,  infere-se que a não

inclusão dos profissionais  que são  os  responsáveis  pela  execução  da tarefa  no

processo  de  confecção  de  um  padrão  pode  constituir  uma  barreira  ao  seu

cumprimento. Segundo Nogueira (2014),  o padrão deve brotar dos trabalhadores

que  irão  utilizá-lo  para  executar  as  tarefas,  padrões  impostos  possuem  poucas

chances de serem cumpridos, no entanto, quando os trabalhadores são os autores

do padrão o grupo se sente proprietário dele e isso favorece o comprometimento

com seu cumprimento.  Campos (2014)  reforça que os procedimentos padrão de

operação devem ser propostos pelos próprios trabalhadores e supervisores, se os

padrões  forem feitos  por  outras  pessoas  poderá  haver  dificuldades  para  que  o

procedimento  operacional  seja  cumprido.  Foi  nesse  sentido,  de  inclusão

multiprofissional na confecção do POP, que essa pesquisa foi proposta e reforça sua

justificativa.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Para que se possa ter uma melhor compreensão do tema da pesquisa, faz-se

necessário um aprofundamento em questões relacionadas à proteção radiológica.

Para  tanto,  realizou-se  uma  revisão  dos  conteúdos  que  possam  embasar  essa

compreensão. 

2.1 Proteção radiológica

O termo proteção radiológica refere-se ao conjunto de medidas que visam

proteger o ser humano e seus descendentes contra possíveis efeitos indesejados

provocados pelas RI (CNEN, 2005).

O  objetivo  primordial  da  proteção  radiológica  é  estabelecer  um  padrão

apropriado de segurança na aplicação das radiações sem limitar excessivamente as

práticas benéficas que dão origem a essas exposições (ICRP, 2007; TILLY JUNIOR,

2010)l

Ao utilizar-se os procedimentos para controle da radiação adequadamente, as

exposições  ocupacionais  e  doses  nos  pacientes  podem ser  mantidas  em níveis

aceitáveis. Assim, a estrutura básica da proteção radiológica é planejada visando

prevenir  a  ocorrência  de  efeitos  determinísticos,  mantendo as  doses abaixo  dos

limiares e garantindo que todas as medidas razoáveis para reduzir a indução de

efeitos estocásticos sejam adotadas (ICRP, 2007; LIMA, 2009; NATALE, 2015; TILLY

JUNIOR, 2010). 

2.1.1 Fatores de proteção radiológica

Toda ação de proteção radiológica tem por objetivo minimizar a exposição à

radiação de profissionais, pacientes e indivíduos do público. Os fatores que devem

ser  observados  para  minimização  dessas  exposições  são:  tempo  de  irradiação,

distância  fonte-indivíduo e  blindagem (BUSHONG, 2010;  DIMESTEIN;  HORNOS,

2013).  Também podemos  incluir  entre  esses  fatores,  por  influir  na  extensão  da

irradiação e quantidade de radiação espalhada, a colimação apropriada do feixe de

radiação.
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2.1.1.1 Tempo de irradiação

A dose de radiação recebida por um indivíduo é diretamente proporcional ao

tempo de exposição, se o tempo durante o qual um indivíduo é irradiado for dobrado,

a dose também será dobrada (BUSHONG, 2010; DIMESTEIN; HORNOS, 2013).

Conforme Dimestein e Hornos (2013), a redução do tempo de exposição ao

mínimo necessário, para execução de determinada técnica de exames radiológicos,

constitui a maneira mais prática de se reduzir a exposição a radiação ionizante. O

autor  ainda  acrescenta  que  promover  o  rodízio  dos  profissionais  das  técnicas

radiológicas  em  exames  de  leito  é  uma  forma  de  limitar  a  exposição  desses

profissionais aos raios X. 

2.1.1.2 Distância indivíduo-fonte

Quanto maior a distância da fonte de radiação,  menor é a intensidade do

feixe.  A intensidade  da  radiação  é  inversamente  proporcional  ao  quadrado  da

distância entre a fonte o ponto de medição (DIMESTEIN; HORNOS, 2013). A medida

que a distância entre a fonte e o ponto de medição ou indivíduo exposto aumenta, à

exposição diminui exponencialmente (BUSHONG, 2010). Na figura 1 abaixo pode-se

visualizar a relação entre a distância e a taxa de dose.
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Figura 1 – Relação entre a distância e a taxa de dose de radiação (MAZZILLI et al., 2002).

2.1.1.3 Blindagem

As blindagens consistem em barreiras ou anteparos que, posicionados entre a

fonte de radiação o indivíduo,  absorvem a radiação,  bloqueando a trajetória  dos

fótons antes destes atingirem o indivíduo. Em radiodiagnóstico são aplicados dois

tipos de blindagens: blindagens dos ambientes que são destinados a execução de

exames  radiológicos  e  equipamentos  de  proteção  radiológica  (GELSLEICHTER,

2006).

As  salas  de  radiodiagnóstico  devem  ser  blindadas  com  chumbo  ou

equivalente  em  barita.  Pisos  e  tetos  podem  ser  considerados  como  blindagens

dependendo  da  espessura,  distância  da  fonte,  geometria  do  feixe  e  fator  de

ocupação das áreas acima ou abaixo da sala (DIMESTEIN; HORNOS, 2013). 

Os  equipamentos  de  proteção  radiológica  podem  ser  divididos  em

equipamentos  de  proteção  individual,  compostos  pelas  vestimentas  de  proteção

radiológica  (VPRs)  e  equipamentos  de  proteção  coletiva   (EPCs)   (MACHADO,

2013).

As  VPRs  normalmente  são  constituídas  de  borracha  enriquecida  com

chumbo.  Aventais  de  0,5mm equivalentes  de  chumbo  são  muito  eficientes  para

fótons de baixa energia (DIMESTEIN; HORNOS, 2013). Segundo o autor, para faixa

de 70 kilovolts de pico (kVp) essa espessura equivalente em chumbo deixa passar

somente 0,32% da radiação, já para energias da faixa de 100 kVp essa atenuação

diminui,  deixando  passar  3,2%  da  radiação.  Os  óculos  plumbíferos  são

confeccionados com lentes de vidro plumbíferos e são utilizados para proteger o

cristalino (MACHADO, 2013). 

Os  equipamentos  de  proteção  coletiva,  como  o  próprio  nome  sugere,

destinam-se a proteger várias pessoas simultaneamente, nessa categoria podemos

citar  os  biombos  plumbíferos,  portas  plumbíferas  e  visores  de  vidro  plumbíferos

(MACHADO, 2013). 

2.1.1.4 Colimação do feixe
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A aplicação de um campo com as dimensões mínimas, incluindo na imagem

apenas a anatomia de interesse, é sempre benéfica para o paciente, pois diminui a

quantidade de radiação sobre seu corpo. A utilização de campos de irradiação com

as dimensões mínimas possíveis assegura que a quantidade de radiação espalhada

seja  também  a  menor  possível,  diferentemente  da  utilização  de  um  feixe

desnecessariamente grande. (TILLY JUNIOR, 2010). 

A experiência do profissional das técnicas radiológicas e seu conhecimento de

anatomia são de extrema importância no uso da colimação, uma vez que, caso a

colimação  exclua  alguma  região  de  interesse  para  o  diagnóstico,  pode  ser

necessário a repetição do exame (TILLY JUNIOR, 2010). 

2.1.2 Sistema de proteção radiológica

O sistema de proteção radiológica tem a intenção de ser tão genérico quanto

possível, para tanto, os conceitos são elaborados visando a aplicação em ampla

variedade de situações, como a radiologia ou a produção de combustível nuclear

(NATALE, 2015; TILLY JUNIOR, 2010).

As  normas  brasileiras  de  proteção  radiológica  são  baseadas  nas

recomendações da Comissão Internacional de Proteção Radiológica, descritas na

publicação ICRP – 60, de 1990. No entanto, a recomendação mais atual da ICRP

trata-se da ICRP – 103, de 2007, que substituiu a publicação 60. (NATALE, 2015;

OKUNO; YOSSHIMURA, 2010). 

2.1.2.1 Tipos de exposição

Como há várias causas de exposição de um indivíduo ou grupo de indivíduos

às  radiações,  é  usual  classificar  essas  exposições  em  três  tipos:  ocupacional,

médica e pública (TILLY JUNIOR, 2010). 

2.1.2.1.1 Exposição ocupacional

Exposição  ocupacional  compreende  toda  exposição  ocorrida  no  trabalho

devido a situações que podem razoavelmente ser consideradas como decorrentes

deste trabalho. Toda exposição ocorrida no trabalho, excluída a exposição médica,

devido a fontes de radiação artificiais no local do trabalho, ou associados a ele, deve
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ser considerada exposição ocupacional (TILLY JUNIOR, 2010).

A definição convencional de exposição ocupacional a qualquer agente nocivo

inclui todas as exposições no trabalho, sem levar em conta sua fonte. No entanto,

devido à onipresença da radiação, a aplicação direta desta definição para a radiação

significaria  que  todos  os  trabalhadores  deveriam estar  sujeitos  a  um regime de

proteção radiológica. Por conseguinte, consideram-se ocupacionais as exposições

decorrentes  de  situações  que  podem  ser  razoavelmente  atribuídas  como  de

responsabilidade do nível gerencial superior da organização (ICRP, 2007).

2.1.2.1.2 Exposição médica

Neste  caso  encontram-se  a  exposição  de  indivíduos  decorrentes  de

procedimentos diagnósticos, intervencionistas ou terapêuticos. Exposições ocorridas

de forma consciente e voluntária (excluída a ocupacional) por quem presta ajuda a

pacientes submetidos a estes procedimentos também podem ser classificadas com

exposições médicas (NATALE, 2015; TILLY JUNIOR, 2010). 

Exposições  médicas  requerem  um  enfoque  diferenciado  em  relação  aos

outros  tipos  de  exposições.  Nesta  situação,  a  exposição  é  intencional  e  para

benefício  direto  do  paciente.  Particularmente  em  radioterapia,  onde  os  efeitos

biológicos  de  altas  doses,  que  resultam  em  morte  celular,  são  utilizados  em

benefício do próprio paciente no tratamento de câncer e outras enfermidades (ICRP,

2007).

2.1.2.1.3 Exposição pública

A exposição pública abrange todas as exposições que não se enquadram nas

exposições  médicas  e  ocupacionais.  Embora  o  componente  exposição  pública

devido a fontes naturais seja consideravelmente grande, não constitui  justificativa

para  dispensar-se  menor  atenção  a  exposições  menores  devido  a  fontes

artificiais(TILLY  JUNIOR,  2010).  As  exposições  de  embriões  ou  fetos  de

trabalhadoras gestantes considera-se e estão regulamentadas como exposições do

público (ICRP, 2007).

2.1.2.2 Princípios básicos de proteção radiológica
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O sistema de proteção radiológica proposto pela ICRP possui três princípios

fundamentais:  justificação,  otimização  da  proteção  e  limitação  das  doses  (ICRP,

2007).  O  sistema  de  proteção  radiológica  brasileiro  estabelecido  pela  Comissão

Nacional  de  Energia  Nuclear  (CNEN)  em  suas  Diretrizes  Básicas  de  Proteção

Radiológica,  NN 3.01  de  Janeiro  de  2005,  adota  estes  princípios,  na  forma  de

requisitos básicos de proteção radiológica (CNEN, 2005). Já para a área específica

do  radiodiagnóstico,  a  Portaria  453/98  do  Ministério  da  Saúde  (MS),  além  de

considerar  os  princípios  básicos  propostos  pela  ICRP  e  adotados  pela  CNEN,

adiciona também a prevenção a acidentes como quarto princípio (BRASIL, 1998).

2.1.2.2.1 Justificação

A justificação é o princípio  que estabelece que uma prática  envolvendo a

exposição a radiações só pode ser autorizada mediante a produção de suficiente

benefício  para  o  indivíduo  irradiado  ou  sociedade,  de  forma  a  compensar  o

detrimento causado por esta exposição (BRASIL, 1998).

Decisões  que  impliquem  em  um  incremento  ou  diminuição  do  nível  de

exposição ou do risco de exposição potencial, deverão produzir suficiente benefício

individual  ou  social  que  compense  o  detrimento  causado.  As  consequências  a

considerar não se limitam aquelas referentes à radiação, incluem-se outros riscos,

custos e benefícios da atividade. Em algumas situações o detrimento da radiação

pode ser uma parte pequena do total.  A lógica da justificação vai muito além do

âmbito da proteção radiológica. Devido a isso a comissão recomenda apenas que a

justificação  requeira  um benefício  líquido.  Encontrar  a  melhor  alternativa  é  uma

tarefa que está além das autoridades de proteção radiológica. Em geral, cabe aos

governos ou autoridades nacionais a responsabilidade de avaliar a justificação a fim

de garantir, no seu mais amplo sentido, o benefício total para a sociedade e não

necessariamente para cada indivíduo (ICRP, 2007). 

As  exposições  médicas  devem ser  justificadas  ponderando-se  o  potencial

diagnóstico ou terapêutico da exposição; levando em conta a eficácia, o risco e o

benefício  de  outras  técnicas  que  envolvam  menor  ou  nenhuma  exposição  à

radiação. A justificação envolve dois níveis, a justificação genérica daquela prática

diagnóstica ou terapêutica e a justificativa individual para cada paciente (BRASIL,

1998, OKUNO; YOSHIMURA, 2010).
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Em radiodiagnóstico,  o  princípio de justificação proíbe toda exposição que

não  possa  ser  justificada,  tais  como:  exposições  de  pessoas  para  fins  de

demonstrações, treinamentos e outros; exames com fins empregatícios ou periciais,

exceto quando as informações produzidas com o procedimento forem úteis à saúde

do  indivíduo  ou  sociedade;  exames  de  rastreamento  em massas  populacionais,

exceto quando o MS considerar  que os benefícios a serem obtidos superem os

custos  econômicos  e  sociais,  bem  como  detrimento  causado  pela  prática;

exposições de indivíduos para fins de pesquisa, exceto quando de acordo com a

Declaração  de  Helsinque,  devendo  estar  em  acordo  também  com  resoluções

específicas do Conselho Nacional de Saúde; exames de rotina de tórax para fins de

internação  hospitalar,  exceto  quando  houver  justificativa  no  contexto  clínico,

considerando-se os métodos alternativos (BRASIL, 1998).

2.1.2.2.2. Otimização

O princípio  de otimização determina que as instalações e as práticas que

utilizam com RI devem ser planejadas, implementadas e executadas de forma que a

magnitude  das  doses  individuais,  a  quantidade  de  pessoas  expostas  e  a

probabilidade  de  exposições  acidentais  sejam  tão  baixas  quanto  razoavelmente

exequíveis, considerando-se fatores econômicos e sociais, além das restrições de

doses cabíveis (BRASIL, 1998). 

É  no princípio  da otimização que reside a filosofia  ALARA (BIRAL,  2002).

Essa filosofia determina a necessidade do aumento do nível de proteção a um tal

ponto  que  aperfeiçoamentos  posteriores  resultariam  em  reduções  menos

significantes do que os esforços necessários (TAUHATA et al., 2013).

Suporte técnico para tomada de decisões são essenciais para encontrar boas

soluções para proteção radiológica. Essas técnicas incluem métodos de otimização

quantitativos,  como  a  análise  de  custo-benefício.  A  aplicação  do  processo  de

otimização  nas  últimas  décadas  possibilitou  uma  redução  substancial  nas

exposições ocupacionais e do público (ICRP, 2007).

A otimização deve ser aplicada em dois níveis, nos projetos e construções de

equipamentos e instalações, bem como nos procedimentos de trabalho. Ao utilizar

radiações deve-se dar ênfase à otimização nos procedimentos de trabalho, por influir

diretamente na qualidade e segurança da assistência aos pacientes (BRASIL, 1998).
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A otimização  da  proteção  não  se  trata  apenas  da  minimização  da  dose.

Proteção  otimizada  é  resultado  de  uma  avaliação  cuidadosa  que  equilibra  o

detrimento associado a uma exposição e os recursos disponíveis para proteção de

todos. É uma atitude mental que deve analisar se foi feito o melhor em função das

circunstâncias  e  se  foram todas  as  medidas  razoáveis  para  redução  de  doses.

Requer  o  comprometimento  de  todos  os  níveis,  em  todas  as  organizações

envolvidas, bem como procedimentos e recursos adequados (ICRP, 2007).

2.1.2.2.3 Limitação da dose individual

As exposições individuais decorrentes da combinação de todas as práticas

radiológicas autorizadas devem ser restringidas de forma que a dose nos órgãos e

tecidos de interesse não excedam os limites estabelecidos (tabela 1) em normas

específicas.  (MACHADO, 2013).

Os  limites  de  dose  não  se  aplicam a  exposições  médicas.  Neste  tipo  de

exposição, considera-se que os possíveis danos decorrentes do uso de RI sejam

superados, em muito, pelo benefício proporcionado (BIRAL, 2002).

Quadro 1 – Limites de dose anuais estabelecidos pela CNEN (MACHADO, 2013; NATALE, 2015) 

Limites de dose anuais[a]

Grandeza Órgão
Indivíduo

ocupacionalmente
exposto

Indivíduo 
do público

Dose efetiva Corpo inteiro 20 mSv[b] 1 mSv[c]

Dose equivalente

Cristalino 20 mSv[b] 15 mSv

Pele[d] 500 mSv 50 mSv

Mãos e pés 500 mSv ----
[a]  Para  fins  de  controle  administrativo  efetuado  pela  CNEN,  o  termo  dose  anual  deve  ser

considerado  como  dose  no  ano  calendário,  ou  seja,  no  período  compreendido  entre  janeiro  e

dezembro de cada ano.

[b] Média aritmética em 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 mSv em nenhum ano.

[c] Em casos especiais a CNEN poderá autorizar um valor de dose de 5 mSv em um ano, desde que

a dose média em período de 5 anos não exceda 1 mSv por ano.

[d] Valor médio em 1 cm2 de área, na região mais irradiada.

Os  princípios  básicos  devem  ser  tratados  como  um  sistema  coerente,

portanto,  é  de  suma  importância  que  nenhum deles  seja  tomado  isoladamente.
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Dessa forma, a simples concordância com os limites de dose não caracteriza um

nível satisfatório de proteção (TILLY JUNIOR, 2010). Os limites de dose não devem

ser vistos como uma fronteira entre “seguro” e “perigoso” (BRASIL, 1998).

 

2.1.2.2.4 Prevenção a acidentes

No projeto e utilização de equipamentos e instalações deve-se minimizar a

probabilidade de ocorrência de acidentes (BRASIL, 1998). Corroborando com essa

afirmativa,  Natale  (2015)  enfatiza que para a prevenção de acidentes também é

importante  manter  as  instalações  e  equipamentos  nas  condições  exigidas  pela

autoridade sanitária, devendo prover manutenção periódica adequada. 

Deve-se  desenvolver  meios  e  adotar  ações  que  possam  minimizar  a

contribuição de erros humanos resultem em exposições acidentais (NATALE, 2015).

Neste sentido, um item muito importante para a proteção radiológica diz respeito ao

treinamento e capacitação dos PTRs. Um trabalhador deve ter conhecimento sobre

os riscos inerentes  à  sua  atividade antes  de  operar  qualquer  fonte  de  radiação

(OKUNO; YOSHIMURA, 2010).

2.1.3 Proteção radiológica em exames no leito em unidades de internação

A  realização  de  exames  em  unidades  de  internação  se  trata  de  um

procedimento  realizado  em  condições  especiais,  tanto  que  a  Portaria  453/98

ANVISA determina que exames radiológicos em leitos só são aceitáveis quando não

for  possível  levar  o  paciente,  devido  a  sua condição clínica,  até  instalação com

aparelho fixo (BRASIL, 1998).

Esses procedimentos são realizados em áreas não controladas no que diz

respeito à segurança visível, exceto a distância da fonte de radiação produzida pelos

aparelhos móveis  (DOS SANTOS;  RODRIGUES,  2013).  A distância  da  fonte  de

radiação constitui um dos meios mais elementares de proteção radiológica, devido à

diminuição da intensidade da radiação com inverso do quadrado da distância. Essa

relação  é  aplicável  a  uma  fonte  pontual,  porém  considera-se  aproximadamente

válida para o espalhamento resultante da interação da irradiação do paciente (TILLY

JUNIOR, 2010).

Nesse  tipo  de  situação,  além  dos  profissionais  envolvidos,  os  demais
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pacientes que se encontram no mesmo ambiente também ficam expostos à radiação

espalhada pelo paciente radiografado (SANTOS; MAIA, 2009).  Portanto, além da

distância, pode-se observar ao realizar esses procedimentos fatores que contribuem

para a diminuição da produção de radiação espalhada. Segundo Bushong (2010),

três fatores contribuem para o aumento da radiação espalhada: aumento da kVp,

aumento do tamanho do campo de raios X e espessura do paciente.

O aumento do kVp produz maior quantidade de radiação espalhada pelo fato

de a energia maior dos fótons modificarem o padrão de interação da radiação com

os tecidos do paciente, a proporção de interações Compton em relação à interação

fotoelétrica  aumenta.  No  entanto,  o  aumento  do  kVp  permite  uma  redução  da

miliamperagem por segundo (mAs) para obtenção da mesma densidade radiográfica

ou que acaba resultando em uma menor dose no paciente, tal redução ocorre devido

a  dose  no  paciente  ser  diretamente  proporcional  ao  mAs  e,  aproximadamente,

proporcional ao quadrado do kVp (BUSHONG, 2010).

Da mesma forma, quando se aumenta o tamanho do campo a quantidade de

radiação espalhada também aumenta. Em relação a espessura do paciente, além da

espessura  em si,  a  densidade  do  tecido  também influenciará  na  quantidade  de

radiação espalhada, ou seja, quanto maior a espessura e/ou densidade do tecido,

mais radiação espalhada será produzida (BUSHONG, 2010).

Ao realizar exames em unidades de internação a Portaria 453/98 ANVISA,

determina  que  os  Profissionais  das  Técnicas  Radiológicas  devem  tomar  as

seguintes medidas: orientar todos os profissionais necessários para execução do

procedimento para que nenhuma parte  do corpo dos mesmos seja atingida pelo

feixe primário, sem estar protegida por 0,5 mm equivalente de chumbo; proteger-se

da  radiação  espalhada  com  VPRs  ou  barreiras  protetoras  com  atenuação  não

inferior a 0,25 mm equivalentes em chumbo; havendo necessidade de permanência

do  acompanhante  durante  o  exame,  é  necessária  a  permissão  do  Responsável

Técnico pelo serviço e adoção das providências de proteção radiológica, conforme

item  específico  da  referida  portaria  que  regulamenta  a  exposição  de

acompanhantes; remover os demais pacientes do ambiente. 

Ainda, essa mesma portaria ressalta que os pacientes que não puderem ser

retirados  do  recinto  devem  ser  protegidos  da  radiação  espalhada  por  barreira

protetora  (proteção  de  corpo  inteiro)  com,  no  mínimo,  0,5  mm  de  chumbo,  ou

posicionados de forma que nenhuma parte de seus corpos fiquem a menos de 2
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metros do cabeçote ou receptor  de imagem (BRASIL,  1998).  Quando não estão

disponíveis barreiras de proteção fixas para realização de exames com equipamento

móvel, o aparelho deve dispor de um cabo de acionamento longo o suficiente para

permitir  que o profissional  se afaste da área próxima ao exame. É necessário a

utilização de avental plumbífero durante esses exames (BUSHONG, 2010).

Não existe uma receita de proteção radiológica pronta e definitiva que possa

ser aplicada a todas as situações. Cada instituição tem suas particularidades. No

entanto,  o  grande  impacto  que  o  fator  humano  produz  na  proteção  radiológica,

materializado nos procedimentos de trabalho é comum a qualquer procedimento.

Nesse  sentido,  é  de  grande  importância  a  implementação  de  um  programa  de

educação continuada para que a rotina de trabalho seja bem conhecida e dominada

pelos  profissionais,  com  procedimentos  claros  e,  de  preferência,  escritos  para

promover consultas e esclarecimento de dúvida a qualquer tempo (TILLY JUNIOR,

2010).
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3 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA

Devido  ao  fato  de  a  pesquisa  ter  o  objetivo  de  analisar  o  impacto  da

introdução de um procedimento operacional padrão, o referencial teórico do estudo

trata-se dos aspectos relacionados à gestão da qualidade, controle de processos e

gestão da proteção radiológica.

3.1 Histórico e conceito de qualidade

Desde seus primórdios o homem sempre buscou o que fosse melhor ou o que

mais atendesse suas necessidades. Na idade média os artesãos e artífices eram os

responsáveis pela fabricação de seus produtos com qualidade,  calcados na sua

reputação e habilidades (RODRIGUES et al., 2011). Neste período, o controle e a

inspeção de qualidade era feita de forma natural pelo próprio artesão, ao mesmo

tempo em que se utilizava conceitos bastante modernos de gestão, como atender as

necessidades do cliente  e,  em função disso,  os  critérios  de  qualidade  adotados

pelos artesões variavam de cliente para cliente (MARTINELLI, 2012)

Essa ordem produtiva, com foco na customização e não na padronização,

perdurou até o final do século XIX. A revolução industrial provocou uma nova ordem

produtiva  focada  na  padronização  em  detrimento  da  customização,  o  que

possibilitou a produção em larga escala (MARTINELLI, 2012). No início do século

XX, destacou-se o modelo de administração desenvolvido por Frederick W. Taylor, a

administração científica, onde o trabalho era dividido em frações e repetido diversas

vezes  durante  a  jornada  de  trabalho,  os  operadores  não  mais  planejavam  ou

criavam, somente produziam e eram inspecionados em seu trabalho. Essa forma de

produção  separou  a  inspeção  do  processo  de  fabricação,  conferindo-lhe  maior

legitimidade e atribuindo-a a profissionais especializados (MARSHALL JUNIOR et al,

2012).

A atividade de inspeção passou ser um processo independente e associado

ao  controle  de  qualidade,  ou  seja,  a  qualidade  passou  a  ser  vista  como

responsabilidade gerencial e como função independente, no entanto, durante esse

período a abordagem da qualidade consistia no simples ato de separar os produtos

“bons” e “defeituosos”. Não havia preocupação em saber as causas dos problemas e

defeitos, esses eram vistos como alheios a responsabilidade do departamento de
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inspeções (MARSHALL JUNIOR et al, 2012).

Embora  a  qualidade  não  tivesse  como  objetivo  o  atendimento  das

necessidades do cliente, essa foi uma época de grande evolução do conceito de

qualidade  pois  a  produção  de  larga  escala  com  linha  de  montagem  exigiu

desenvolvimento  dos  conceitos  de  especificação,  tolerância  e  conformidade.  Em

1924 o conceito de controle de qualidade deu um salto, quando Walter A. Shewhart

criou os gráficos de controle, ao fundir conceitos de estatística à realidade produtiva

da empresa  Bell  Telephone Labories,  criando o controle estatístico da qualidade.

Shewhart também propôs o ciclo PDCA que viria a ser a principal ferramenta de

análise e solução de problemas.  Segundo ele a qualidade é subjetiva e objetiva

(CARVALHO; PALADINI, 2012). 

William  Edwards  Deming  ajudou  a  desenvolver  e  divulgar  as  ideias  de

Shewhart,  principalmente  no  Japão  pós-guerra,  Deming  fundiu  sua  visão  de

estatístico  com  a  vivência  nas  empresas  japonesas,  onde  a  participação  dos

trabalhadores  e  administradores  estava  continuamente  buscando  a  melhoria  da

qualidade, o que chamavam de Kaizen2. Ele notou que o ciclo PDCA trazia a ideia do

conceito de melhoria contínua e o sistematizava de forma adequada. Na visão de

Deming, qualidade é a satisfação das necessidades do cliente em primeiro lugar

(CARVALHO;  PALADINI,  2012).  Sob  essa  ótica,  a  qualidade  é  definida  em

conformidade com as necessidades e exigências do cliente. Como estas estão em

permanente  mudança,  as  especificações  da  qualidade  devem  ser  modificadas

frequentemente (MARSHALL JUNIOR et al, 2012).

Joseph  M.  Juran  foi  o  primeiro  a  propor  uma  abordagem  dos  custos  da

qualidade.  Além disso,  propôs uma divisão da gestão da qualidade, denominada

trilogia de Juran: planejamento, controle e melhoria. O planejamento consiste em

estabelecer  os  objetivos  e  o  plano  de  ação  para  atingi-los.  O  controle  avalia  o

desempenho  operacional,  comparando  com os  objetivos  e  atuando  no  processo

caso os objetivos não sejam alcançados. Já  a melhoria busca elevar o patamar de

desempenho, tornando a empresa mais competitiva (CARVALHO; PALADINI, 2012).

“Na  sua  opinião,  separar  planejamento  e  execução  é  uma noção  obsoleta,  que

remonta aos tempos de Taylor” (MARSHALL JUNIOR et al,  2012, pag. 31). Para

Juran, qualidade é adequação ao uso  (CARVALHO; PALADINI, 2012).

2 Kaizen  –  denominação  japonesa  para  a  melhoria  contínua  e  gradual  dos  processos
(RODRIGUES et al. 2011).
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Armand Vallin Feigenbaum foi um dos formuladores do conceito de controle

da qualidade total ou total quality control (TQC). Pela sua abordagem, qualidade é

uma  ferramenta  estratégica  pela  qual  todos  os  trabalhadores  devem  ser

responsáveis. É uma filosofia de gestão e um compromisso com a excelência. Foca

além da empresa, tendo por base a orientação para o cliente. Enquanto isso, Philip

B. Crosby desenvolveu os conceitos de “zero defeito” e “fazer certo na primeira vez”.

Em sua visão, qualidade significa conformidade com especificações, que, por sua

vez, podem variar de acordo com as necessidades dos clientes. A ideia é produzir

atendendo  às  especificações,  o  que  encoraja  as  pessoas  a  melhorarem

continuamente (MARSHALL JUNIOR et al, 2012).

Kaoru  Ishikawa  contribuiu  para  o  desenvolvimento  do  modelo  japonês,

formulando o controle de qualidade por toda a empresa ou Company wide Quality

control  (CWQC),  variação  do  TQC.  Além  disso,  ajudou  a  difundir  técnicas  e

ferramentas de análise e solução de problemas e gerenciamento da rotina. Segundo

ele, qualidade é satisfazer radicalmente o cliente para ser radicalmente competitivo

(CARVALHO; PALADINI, 2012).

Qualidade é um conceito espontâneo e intrínseco a qualquer situação de uso

de  algo  tangível,  desde  interações  envolvidas  na  prestação  de  um  serviço  à

impressões associadas a produtos de qualquer natureza. Estamos constantemente

avaliando e sendo avaliados em face de gerarmos ou recebermos os elementos que

compõem a interação e os atos de consumo em nossa vida. Como conceito, temos

consciência da qualidade a milênios, no entanto, só recentemente ela surgiu como

função da gerência (MARSHALL JUNOR et al., 2010).

Na concepção de Luongo et al., (2011) a qualidade trata-se do julgamento

realizado com base na satisfação do cliente com o produto ou serviço utilizado. A

satisfação do cliente aumenta quando o produto ou serviço supera as expectativas,

excedendo suas necessidades. “Um produto ou serviço de qualidade é aquele que

atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no

tempo certo as necessidades do cliente” (CAMPOS, 2014. Pag. 26).

Segundo Reiner (2009) a definição de qualidade, além de variar conforme o

contexto,  também  pode  variar  de  acordo  com  a  parte  interessada:  na  área  de

imaginologia  os  profissionais  das  técnicas  radiológicas,  que  tem a  atribuição  de

aquisição de imagem, comumente visualizam qualidade nos parâmetros técnicos da

imagem.  Os  radiologistas,  embora  dependam  da  qualidade  de  imagem  para  o
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diagnóstico,  normalmente,  definem  sua  qualidade  no  que  se  refere  à  precisão

diagnóstica. 

Nas  instituições  de  saúde,  conforme  Luongo  et  al.  (2011),  a  qualidade

caracteriza-se  pelo  alto  padrão  de  desempenho  dos  trabalhadores,  visando  o

controle rígido e contínuo da segurança dos processos, bem como a satisfação das

necessidades dos clientes. Essa qualidade deve ser planejada, estabelecendo-se

padrões e normas para a prestação do serviço.

3.2 Gestão pela qualidade total

Para Nogueira (2014), a gestão pela qualidade total trata-se de um sistema

que parte da identificação das necessidades das pessoas, estabelece padrões para

a satisfação dessas necessidades e, em seguida, busca manter esses padrões para

garantir  que  essas  necessidades  serão  sempre  satisfeitas,  para  então  melhorar

continuamente  esses  padrões  e,  desse  modo,  assegurar  que  as  pessoas

continuarão precisando e/ou desejando o produto ou serviço prestado.

Na visão de Guelbert (2012, p. 11), “gestão pela qualidade é a maneira pela

qual a empresa busca a satisfação de seus clientes e funcionários, organiza seus

órgãos  e  realiza  suas  operações,  adotando  uma  independência  lógica  entre  as

etapas do processo”.  Acrescenta ainda: para produzir  com eficiência e eficácia é

necessário que se defina um sistema de qualidade que seja adequado ao produto ou

serviço  que  se  pretende  produzir.  Numa  abordagem  mais  sistemática,  Martinelli

(2012)  considera  que a  gestão  da  qualidade  consiste  no  conjunto  de  atividades

coordenadas para  dirigir  e  controlar  uma organização,  com relação à  qualidade,

englobando o planejamento, o controle, a garantia e a melhoria da qualidade.

Segundo Campos (2014) e Nogueira (2014), a qualidade total aborda todas

as  dimensões  que  afetam a  necessidade  das  pessoas,  e  consequentemente,  a

sobrevivência da organização.  Tais  dimensões incluem: qualidade intrínseca,  que

está  diretamente  relacionada  a  satisfação  da  expectativa  do  cliente  interno  ou

externo em relação ao produto  ou serviço  (ausência  de  defeitos  e  presença de

caraterísticas  que  agradem  o  consumidor),  a  qualidade  da  rotina  da  empresa

(previsibilidade  e  confiabilidade  de  todos  os  processos),  a  qualidade  da

administração, a qualidade do treinamento, a qualidade da informação, a qualidade

dos funcionários, custo (para a fonte pagadora essa dimensão da qualidade é de
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extrema importância) e atendimento, que diz respeito a percepção do cliente sobre a

qualidade de seu atendimento. 

A expectativa do cliente é que ele seja atendido no tempo certo, com cortesia

e eficiência, de forma que suas dúvidas sejam sanadas e seu problema resolvido, ou

seja, que suas necessidades sejam satisfeitas; entrega, está relacionada a entrega

dos  produtos  ou  serviços  a  clientes  internos  ou  externos,  atrasos  na  entrega,

entrega em local errado ou em quantidades erradas influenciam a qualidade total;

moral, está ligado ao fator motivacional dos funcionários. Para obter resultados de

qualidade é fundamental haver bom ambiente de trabalho, respeito, remuneração

digna, atenção às opiniões emitidas, honestidade e lisura nas relações, clareza na

definição das funções. Todos esses fatores levam a execução de um trabalho de alta

qualidade;  segurança,  sob  essa  dimensão  se  traduz  na  preocupação  com  a

segurança, tanto do usuário do produto ou serviço quanto dos trabalhadores que

executam a tarefa. A segurança está ligada à responsabilidade civil pelo produto ou

serviço (CAMPOS, 2014; NOGUEIRA, 2014). 

Portanto, quando se pensa em qualidade deve-se estar atento não apenas à

qualidade técnica, mas a todas essas dimensões que afetam a percepção do cliente

e,  por  consequência,  seu  nível  de  satisfação.  “A gestão  pela  qualidade  total  é,

portanto, um sistema de gerenciamento no qual todas as dimensões da qualidade

são levadas em consideração por  todos que executam o trabalho”  (NOGUEIRA,

2014, p. 22).

Em organizações  de  saúde  implementar  e  avaliar  a  qualidade  implica  no

estabelecimento de padrões, de forma que a qualidade possa ser mensurável, caso

contrário  a  avaliação  se  torna  muito  subjetiva.  Com  esse  objetivo  criaram-se

programas que  padronizam estruturas  e  processos  e  “acreditam”  instituições  de

saúde, atuando como um modelo de prestação de serviços. O conceito de “acreditar’

envolve a implantação de padrões e a capacitação da instituição, visando a melhoria

contínua e permanente  da gestão e  da assistência,  a  educação continuada dos

profissionais  envolvidos  e  a  garantia  de  excelência  e  segurança  dos  processos

executados (LUONGO et al., 2011).

3.3 Controle da qualidade total

O TQC é um sistema administrativo  idealizado no Japão utilizando ideias
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americanas introduzidas no país após a segunda guerra mundial. Esse sistema é

baseado na participação de todos os setores e todos os funcionários da empresa ou

instituição no estudo e condução do controle de qualidade (CAMPOS, 2014).

Segundo  Martinelli  (2012),  o  sistema  TQC  foi  formulado  por  Armand

Feigebaun,  na  segunda  metade  da  década  de  50.  Feigebaun  defendia  que  era

necessário manter o controle de qualidade dentro do departamento de fabricação

para que os produtos pudessem atender às exigências e especificações cada vez

mais complexas.

O controle da qualidade total, e posteriormente o gerenciamento da qualidade

total,  fizeram com que empresas japonesas fossem transformadas em referência

mundial em termos de qualidade na década de 70, superando até mesmo os EUA

em setores e produtos como automóveis e televisores (MARTINELLI, 2012).

O objetivo das organizações humanas (empresas ou instituições) é satisfazer

a necessidade das pessoas, portanto, elas são o meio que se utiliza para se atingir

determinados resultados (satisfação das necessidades). Controlar uma organização

significa detectar quais foram os resultados esperados que não foram alcançados

(problemas da organização), analisar esses maus resultados, buscando identificar

suas causas e atuar sobre elas de modo a melhorar o resultado. O objetivo, fim ou

resultado desejado de uma instituição ou empresa é a qualidade total (CAMPOS,

2014).

O  TQC  consiste  em  abordar  a  qualidade  desde  o  desenvolvimento  do

produto, envolvendo de todos os funcionários de todos os níveis hierárquicos, bem

como  os  fornecedores  e  clientes,  nos  processos  de  melhoria  da  qualidade,

mantendo  e  aperfeiçoando  as  técnicas  clássicas  da  qualidade  já  desenvolvidas

(MARSHALL JUNIOR et al. 2010; MARTINELLI, 2014).

Para a execução do controle  total  é necessário  o apoio e cooperação de

todos os colaboradores da instituição. Esse controle deve ser planejado com base

em metas de  resultado a  médio  e  longo  prazo,  pois  é  necessário  que  ocorram

mudanças na organização e nas atividades exercidas pelos funcionários para que se

obtenha a qualidade desejada. O imediatismo nessa busca por qualidade pode levar

ao fracasso do processo (LUONGO et al., 2011).

O sistema de TQC é centrado no controle do processo, sendo esta a maneira

mais eficiente de garantir a qualidade. Para que esse modelo de gestão funcione se

faz  necessária  a  metodológica  participação  de  todos  os  setores  e  pessoas  da
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instituição,  praticando  o  controle  de  qualidade.  A única  maneira  de  atingir  esse

objetivo é através da educação, treinamento e conscientização dos trabalhadores

sobre a importância das práticas do controle de qualidade (MARTINELLI, 2012). 

Os gestores devem criar estratégias para controlar e vencer a resistência que,

em geral, os trabalhadores apresentam em relação à mudanças. Normalmente, essa

resistência  é  em  função  da  falta  de  confiança,  escassez  de  recursos,  falta  de

informação e conhecimento  sobre o processo e/ou pela  falta  de  organização da

instituição na implementação do TQC. Além desses, alguns fatores pessoais podem

gerar resistência, tais fatores incluem: limitações pessoais, insegurança na própria

capacidade  de  exercer  as  atividades,  perda  do  controle  sobre  a  função  e  a

adaptação ao processo já existente (LUONGO et al., 2011). 

Para  se  assegurar  o  sucesso  e  a  sobrevivência  da  empresa  se  faz

necessário,  além da dedicação e empenho das pessoas em fazer  o melhor que

podem, métodos, materiais, ferramentas e processos do dia a dia, que possam ser

utilizados por todos visando sempre objetivos da instituição (MARTINELLI, 2014).

3.4 Controle de processos

O  controle  de  processo  é  a  base  do  gerenciamento  em  todos  os  níveis

hierárquicos da instituição, pois qualquer produto do trabalho humano é fruto de um

processo. Pode-se definir processo como um conjunto de causas que produz um

determinado efeito, ou como um conjunto de meios para se atingir um determinado

fim (CAMPOS, 2014; NOGUEIRA, 2014).

Seguindo  esse  raciocínio,  podemos  compreender  uma  organização,  um

hospital, por exemplo, como um grande processo, cujo efeito final seria o tratamento

de doentes. Dentro desse grande processo existem uma série de outros processos,

serviços  diagnósticos,  cuidados  de  enfermagem,  serviços  administrativos,  entre

outros. Todos esses processos menores podem ainda ser subdivididos de forma a

facilitar o gerenciamento (CAMPOS, 2014; NOGUEIRA, 2014). 

Esse sistema de divisão de processos possibilita  controlar  cada um deles

sistematicamente, resultando na possibilidade de um controle mais eficaz do macro

processo. O processo é controlado através dos efeitos, pois cada processo pode ter

um ou mais efeitos ou resultados (CAMPOS, 2014). Controlar, do ponto de vista da

gestão  do  controle  total,  é  detectar  os  problemas  dos  processos  (metas  não
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atingidas e/ou resultados indesejáveis),  estudar  suas causas e  atuar  sobre elas,

para obter o resultado planejado (NOGUEIRA, 2014).

Para  poder  controlar  um processo com êxito  é  necessário  utilizar  um um

método com ferramentas e técnicas específicas, que permita atingir esse objetivo.

Na  gestão  pela  qualidade  total,  esse  método  é  o  ciclo  PDCA de  controle  de

processos (NOGUEIRA, 2014). 

Outra questão necessária para que se possa gerenciar de fato um processo,

é o estabelecimento de itens de controle, que são índices numéricos definidos sobre

os resultados desse processo com objetivo de medir sua qualidade. Após definir os

itens de controle é possível estabelecer a meta, que é a faixa de valores estipulada

para os itens de controle. A meta e os meios (métodos) para atingi-la constituem as

diretrizes de controle do processo (CAMPOS, 2014).

O  ciclo  PDCA trata-se  de  um método  gerencial  que  visa  a  promoção  da

melhoria  contínua  e  reflete,  em  suas  quatro  fases,  a  base  da  filosofia  do

melhoramento contínuo Kaizen. Praticá-las de forma cíclica e ininterrupta resulta na

melhoria contínua e sistemática na organização, consolidando a padronização de

práticas (MARSHALL JUNIOR et al., 2010). 

“O ciclo PDCA, também denominado ciclo de Shewhart-Deming, é uma forma

sistemática  de  abordagem,  constituída  de um roteiro,  composto  de  quatro  fases

básicas” (NOGUEIRA, 2014): 

 Plan (planejar): nessa fase estabelece-se a meta a ser atingida na execução

do  processo  e  definem-se  os  métodos,  ações  a  serem  executadas  pelo

trabalhador responsável por realizar o processo, para atingir o objetivo;

 Do (fazer): fase de execução do planejamento realizado e coleta de dados

para utilização na fase seguinte;

 Check (checar): esta é a fase de verificação dos resultados, para tanto, são

necessário os dados coletados na fase anterior para contrapô-los à meta, a

única forma de saber se a meta foi atingida é comparar dados anteriores e

posteriores a implementação das ações propostas;

 Act (agir): nessa fase é necessário atuar conforme a resposta da metodologia

proposta para o processo. Caso o resultado desejado tenha sido alcançado,

torna-se necessário padronizar este método, para garantir a manutenção do

resultado toda vez que o processo for executado. Se o resultado esperado
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não for atingido é necessário atuar corretivamente em relação aos desvios

observados,  retornar a primeira fase e rodar o ciclo novamente até que a

meta proposta seja alcançada (CAMPOS, 2014; NOGUEIRA, 2014).

Girar  o  ciclo  PDCA  permite  obter  previsibilidade  nos  processos  pela

obediência  aos  padrões,  pois,  quando  a  melhoria  é  bem  sucedida,  adota-se  o

método  planejado,  padronizando-o.  Caso  o  método  planejado  não  produza  o

resultado  esperado,  volta-se  ao  padrão  anterior  e  recomeça-se  a  girar  o  PDCA

(MARSHALL JUNIOR et al., 2010). 

3.4.1 Manutenção da qualidade

Na fase de planejamento da qualidade foram estabelecidas as diretrizes de

controle do processo. Na fase de manutenção o objetivo é assegurar que o processo

ocorra  sempre da forma que foi  planejado,  para obter  resultados previsíveis,  de

acordo  com as  diretrizes  estabelecidas.  Para  tanto,  torna-se  necessário  que  as

etapas críticas do processo, ou seja, aquelas que tem mais consequências sobre

resultado, sejam padronizadas (NOGUEIRA, 2014). 

Na manutenção da qualidade, a fase Plan do PDCA consiste no cumprimento

de procedimentos operacionais padrão. E devido a isso, quando utiliza-se o PDCA

com finalidade de manter  a  qualidade,  ele  pode ser  denominado também como

SDCA, onde S vem da palavra standard (padrão) (MARSHALL JUNIOR et al., 2010;

NOGUEIRA,  2014).  A  manutenção  dos  resultados  é  atingida  por  meio  do

cumprimento  dos  padrões,  sendo  possivelmente  o  aspecto  mais  importante  da

qualidade total (CAMPOS, 2014).

Todas  as  pessoas  da  empresa,  inclusive  o  dirigente  máximo  da  mesma,

seguem padrões, portanto utilizam o ciclo PDCA no ciclo de manutenção. Nesse

sentido, os trabalhadores que executam as tarefas são os que mais ocupam seu

tempo cumprindo padrões, e por isso, é importante que estejam preparados. Esse

preparo é responsabilidade dos superiores hierárquicos. Todos gostam de melhorar

os resultados, pois a melhoria é motivadora quando bem conduzida. No entanto, o

princípio básico do controle é que, para melhorar, é necessário primeiro conseguir

manter a diretriz de controle (CAMPOS,2014).
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3.4.2 Melhoria da qualidade

A melhoria da qualidade é a ação que reflete a não acomodação aos níveis

atuais de resultados. Para promover melhorias torna-se necessário alterar as metas

em direção a níveis superiores de qualidade, propondo novos métodos alterando os

procedimentos operacionais padrão, de forma a possibilitar o alcance dessas novas

metas (NOGUEIRA, 2014).

Quando se altera a meta de um processo,  propondo níveis  superiores de

qualidade, os resultados que estavam previstos na meta anterior passam a ser um

problema  desse  processo.  Portanto,  alterar  a  meta  é  o  mesmo  que  criar  um

problema. Com base nesse raciocínio conclui-se que o mesmo PDCA que é utilizado

na  solução  de  problemas  serve  para  obter-se  melhorias  (CAMPOS,  2014;

NOGUEIRA, 2014). 

Qualquer  decisão  gerencial  de  qualquer  nível  deve  ter  o  objetivo  de

solucionar  um  problema  (resultado  indesejável)  o  que  pressupõe  que  qualquer

decisão deve ser precedida de uma análise de processo. A análise de processo

trata-se de um estudo baseado em fatos e dados, que objetiva identificar e localizar

a causa fundamental dos problemas (CAMPOS, 2014). 

O  PDCA para  resolução  de  problemas  pode  ser  subdividido  em  etapas

passos, sendo conhecido também como Método de Análise e Solução de Problemas

- MARSP (MARSHALL JUNIOR et al., 2010). Para Nogueira (2014) a fase  plan do

PDCA para resolução de problemas pode ser dividida nas quatro etapas: 

a) identificação do problema: é preciso definir exatamente qual é o problema,

só podemos agir corretamente sobre o problema se tivermos clareza com relação à

natureza real do nosso problema. Se o problema for na atividade de manutenção da

qualidade, ele será a diferença entre a meta preestabelecida e os resultados aquém

dela  obtidos.  Nas  atividades  de  melhoria  da  qualidade  o  problema  será  aquele

criado pela diferença entre as metas antigas e novas; 

b) observação: o essencial nessa etapa é levantar o máximo número de fatos

e dados que possibilitem maior compreensão a respeito problema. Quanto menor

conhecimento do problema, maior a chance de remover-se apenas o sintoma e não

a causa dele. Removendo-se apenas o sintoma, o problema voltará a ocorrer. Uma

vez bloqueada a causa do problema, ele estará de fato resolvido; 

c) análise do problema: está etapa consiste em descobrir, através dos das
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informações  coletadas  na  observação  e  utilizando  o  potencial  de  todos  na

organização que entendem sobre o assunto, as causas fundamentais do problema;

d) plano de ação: tendo clareza sobre as causas fundamentais do problema,

estabelece-se um plano com medidas para neutralizar essas causas. Sendo esse

plano uma estratégia para bloquear as causas fundamentais do problema.

Já  para  Marshall  Junior  et  al.  (2010)  o  ciclo  PDCA para  resolução  de

problemas pode ser dividido em oito etapas, as quatro acima e mais as quatro a

seguir: 

e) ação: nessa etapa divulga-se o plano de ação, capacita-se os funcionários,

executa e acompanha-se a ação registrando dados; 

f)  verificação:  compara-se  os  resultados  com  as  metas  pretendidas

verificando a continuidade ou não do problema. Se a meta não for atingida deve-se

voltar a segunda etapa; 

g) padronização: nessa etapa elabora ou altera-se o padrão, educa e treina-

se todos os envolvidos no novo padrão; 

h)  conclusão:  registra-se  os  avanços  obtidos  pelo  grupo,  relaciona-se  os

problemas  remanescentes  planejando  a  solução  para  os  mesmos,  voltando  a

executar o ciclo PDCA, reflete-se sobre o trabalho visando melhorá-lo.

A figura 2 demonstra a aplicação do ciclo PDCA  para manutenção e melhoria

da qualidade ou resolução de problemas.
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Figura 2 - Aplicação do ciclo PDCA para manutenção da qualidade, melhoria da qualidade e

resolução de problemas, adaptado de Campos (2014).

A análise de processo (conhecimento do processo por fatos e dados) exige

uso de recursos de estatística e de tecnologia de processo e produto. Através dos

anos, todo conhecimento científico que dispomos foram incorporados à análise de

processos (CAMPOS, 2014).

3.5 Padronização

A padronização é de imprescindível importância para as pessoas e também

para qualquer organização humana. Para passagem da produção artesanal para a

produção  em  massa  foi  necessário  o  desenvolvimento  de  um  sistema  de

padronização de peças e componentes de forma que eles fossem intercambiáveis e

pudessem ser utilizados em processos seriados. Atualmente, é possível adquirir um

produto  eletrônico,  viajar  para  qualquer  lugar  do  mundo  e  encontrar  pilhas

adequadas às características técnicas do produto adquirido (MARSHALL JUNIOR et

al, 2010). 

Padronizar é reunir as pessoas e discutir o procedimento até encontrar aquele

que for mais eficiente, treinar as pessoas, e assegurar a execução das atividades de

acordo com o que foi consensado. Dessa forma o trabalho está padronizado para

todos os funcionários de todos os turnos.  A padronização, dentro das empresas,

deve ser vista com algo que vai trazer melhorias em termos de qualidade, custo,

cumprimento de prazos, segurança, etc. (CAMPOS, 2014).

O processo de padronização das empresas em sua maioria é “voluntário”, ou

seja, as pessoas envolvidas no processo discutem aquilo que deve ser padronizado,

estabelecem  o  procedimento  operacional  padrão  e  o  seguem.  Sua  alteração  é

possível  e  deve  ser  até  incentivada  como forma de  melhorar  os  processos.  No

entanto,  há  casos  em  que  a  padronização  resulta  em  “obrigatoriedade”,  por

exemplo, nos procedimentos onde é necessário seguir uma especificação técnica ou

algum aspeto legal (CAMPOS, 2014).

Para  que  seja  eficaz,  a  padronização  deve  estar  sistematizada  e

documentada. Portanto, é necessário que tudo que for padronizado esteja registrado

na instituição e  disponível  para  consulta,  com fácil  acesso aos funcionários  que
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necessitam  dessa  informação.  Em  geral,  as  normas  e  padronizações  ficam  em

manuais disponíveis em cada setor ou, no caso de a empresa possuir um sistema

informatizado, esses documentos podem estar disponíveis nesse sistema de rede

(LUONGO et al., 2011).

Os padrões administrativos e técnicos são os instrumentos que garantem a

manutenção da qualidade. Com a adoção da padronização, a tecnologia da empresa

deixa  de  estar  registrada  apenas  na  cabeça  das  pessoas  e  passa  a  constituir

manuais excelentes para registro, treinamento de novos funcionários e de base para

melhorias (NOGUEIRA, 2014).

A padronização  serve  para  que  todos  saibam  o  que  fazer  e  como  fazer

durante  todo  o  processo,  estabelecendo-se  um  procedimento  por  escrito

demonstrando  claramente  quais  são  os  passos  a  seguir  para  executar  aquele

processo. Estabelecer os procedimentos é necessário sempre que uma atividade é

crítica  para  a  qualidade,  a  atividade  pode  ser  padronizada  em  forma  de

procedimento  escrito  ou  fluxograma  de  processo.  Sua  execução  deve  ser

periodicamente auditada, com objetivo de verificar se a atividade crítica está sendo

realizada conforme o planejado (GUELBERT, 2012).

Além da manutenção da qualidade, a padronização também constitui um meio

pelo qual a empresa busca melhorar seus resultados. Com base nisso, infere-se que

a padronização não é estática: pode ser aperfeiçoada ao longo do tempo conforme

se perceba a necessidade de melhorar os resultados alcançados (LUONGO et al,

2011).  ”Um  bom  padrão  é  aquele  que  sofre  melhorias  constantes,  a  partir  da

experiência daqueles que o utilizam” (NOGUEIRA, 2014, p. 56).

Segundo Nogueira (2014), na visão da gestão por qualidade total, um padrão

eficiente deve possuir algumas características fundamentais: brotar dos operadores,

já que são estes que irão utilizar os padrões na execução das tarefas do cotidiano.

Padrões impostos  possuem menores chances de serem praticados;  ser  fruto  de

consenso, embora seja muito difícil conseguir unanimidade, principalmente quando a

tarefa for realizada por muito funcionários, é importante que um grupo representativo

deles defina, por consenso, qual é a melhor forma de executar a tarefa e adote essa

forma de trabalhar para todo o grupo; ser simples, padrões rebuscados, com termos

complexos ou excessivamente longos tendem a ficar esquecidos nas gavetas sem

utilidade  prática.  É  importante  que  eles  sejam  simples,  objetivos  e  sucintos,

redigidos  em  linguagem  clara.  Em  casos  mais  complexos,  uma  alternativa  é  a
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inclusão de figuras que facilitem o entendimento de cada passo; ser baseados na

prática, o padrão deve descrever como a tarefa é executada na prática, e não uma

situação ideal.

É  recomendável  que  os  padrões  possuam  um  formato  específico  na

instituição, de forma que possam ser facilmente identificados. Eles devem conter os

nomes  das  pessoas  que  contribuíram  para  sua  elaboração,  pois  isso  eleva  o

comprometimento do grupo com o cumprimento do padrão acordado e enfatiza a

participação das pessoas. Naturalmente o padrão deve ser aprovado por instância

superior hierarquicamente à área que o utilizará. Além disso, deve-se atentar para o

fato  de  que  o  padrão  faz  parte  de  um  grande  sistema  e,  portanto,  deverá  ser

coerente com outras normas da instituição e não pode contrariar normatizações e

outros dispositivos legais (NOGUEIRA, 2014).

3.5.1 Procedimento Operacional Padrão

O POP é um documento confeccionado para as pessoas diretamente ligadas

à tarefa com o objetivo de orientar como atingir,  de forma eficiente e segura, os

requisitos de qualidade estipulados para essa tarefa (CAMPOS, 2014). Trata-se do

documento final e mais elementar da padronização. Ele descreve cada passo crítico

da tarefa que deve ser executado pelo operador para garantir o resultado esperado

do processo (NOGUEIRA, 2014). 

No POP as atividades críticas devem ser  resumidas e conter  somente as

etapas básicas que não podem deixar  de  ser  executadas.  As atividades críticas

serão detalhadas no manual de treinamento, no qual podem ser utilizadas figuras,

fotos e esquemas (CAMPOS, 2014). 

Blauth e Blauth (2012) definem o POP como um roteiro padronizado para

realizar  uma  atividade,  através  da  descrição  detalhada  de  todas  as  operações

necessárias  para  a  execução  de  uma  atividade.  Segundo  os  autores  acima  o

documento  deve  conter:  a  descrição  dos  materiais  necessários;  padrões  da

qualidade; descrição dos passos críticos da tarefa (aqueles que afetam o resultado),

condições de fabricação e operação e pontos proibidos em cada tarefa; pontos de

controle (itens de controle e características da qualidade) e os métodos de controle;

descrição das ações a serem tomadas em casos de não conformidade; segurança e

eventuais  cuidados  a  serem  tomados  na  execução  da  tarefa;  inspeção  dos
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equipamentos.  Ainda  referem  que  um  POP pode  ser  apresentado  na  forma  de

descrições,  desenhos,  fotos  ou  vídeos.  Sugerem  também  um  roteiro  para

elaboração  do  POP,  esse  roteiro  consiste  nas  seguintes  ações:  observação

minuciosa  de  como  a  atividade  está  sendo  executada,  qual  a  documentação

existente e quais as instruções os operadores receberam para realizar a tarefa.

No caso de vários turnos a observação deve incluir todos para registro de

eventuais diferenças entre eles; medir o desempenho da atividade, quantidade de

insumos, tempos de execução da tarefa, interrupções para manutenção, etc; ouvir

os  operadores,  promover  reuniões  com  eles  compartilhando  os  resultados  dos

registros, procurando entender os motivos de eventuais variações de desempenho;

elaborar versão preliminar do POP com base no melhor desempenho verificado no

levantamento de dados, descrevendo as atividades de forma clara e dando especial

atenção  às  atividades  críticas.  Que  são  as  atividades  que  necessitam  ser

executadas  conforme  o  POP,  sob  pena  de  poderem  causar  acidentes  ou

comprometer o desempenho do processo; testar o POP, a versão preliminar deve

ser testada várias vezes para verificar seu resultado e realizar possíveis ajustes até

se obter o resultado pretendido;  obtendo-se o resultado pretendido,  elabora-se a

versão definitiva do POP (BLAUTH; BLAUTH, 2012).

Nessa mesma linha de pensamento, Guelbert (2012) reforça que deve haver

uma hierarquia de regras nas empresas. O autor faz uma analogia com o sistema de

leis de um país: as regras gerais da empresa seriam uma espécie de constituição;

os manuais da qualidade, já nos níveis de execução dos processos seriam como

leis;  posteriormente  viriam os  POPs,  que  seriam as  regras  específicas  de  cada

processo  e,  por  fim,  as  instruções  de  trabalho  com o  propósito  de  fornecer  as

instruções que os POPs não cobriram.

3.6 Acreditação em organizações de saúde

A missão essencial das organizações de saúde é atender seus pacientes da

forma mais adequada. Devido a isso, toda instituição de saúde deve preocupar-se

com a melhoria permanente de sua gestão e assistência. No Brasil, o Ministério da

Saúde tem desenvolvido grandes esforços para incentivar essa busca por melhorias

nas instituições de saúde. O Programa de Acreditação Hospitalar é parte importante

nesse esforço, sendo uma necessidade em termos de eficiência e uma obrigação do
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ponto de vista ético (BRASIL, 2002). 

Acreditar significa ter confiança, dar ou estabelecer crédito e remete em si

tranquilidade, segurança e satisfação. Ao passo que certificar significa atestar ou

afirmar  que  determinada  ocorrência  ou  ação  se  dá  em  conformidade  com  o

esperado (RODRIGUES et al., 2011). 

O  processo  de  acreditação  é  um  método  de  consenso,  racionalização  e

ordenação das organizações prestadoras de serviços de saúde e, principalmente de

educação  permanente  dos  seus  profissionais  (BRASIL,  2002).  É  um  processo

voluntário, em que a instituição passa por auditorias externas com objetivo de avaliar

o  cumprimento  de  critérios  e  padrões  preestabelecidos  e  que,  conforme  os

resultados, receberá ou não a acreditação (LUONGO et al., 2011).

Para obter a acreditação, a instituição de saúde passa por um processo de

avaliação e reestruturação, conforme as normas e os padrões estabelecidos pelas

entidades  certificadoras.  Ao  final  do  processo,  se  houver  conformidade  com  os

padrões de qualidade estabelecidos para cada setor, a instituição receberá um selo

que certifica os padrões de excelência em qualidade pela acreditação (LUONGO et

al., 2011).

3.6.1 Entidades certificadoras

No  final  da  década  de  80  começou  a  surgir  o  interesse  das  instituições

hospitalares brasileiras em obter o certificado de acreditação. O MS formou uma

comissão  nacional  de  especialistas  com objetivo  de  desenvolver  um modelo  de

acreditação.  Assim,  na  década  seguinte,  os  hospitais  passaram a dispor  de  um

parâmetro nacional de qualidade baseado na acreditação (LUONGO et al., 2011). 

O Grupo Técnico de Acreditação Hospitalar (GTA) foi  criado em 1992 com

apoio da Organização Pan-americana de Saúde contando com atores de diversos

estados e representantes de entidades e instituições públicas e privadas ligadas à

área da saúde. O GTA trabalhou na elaboração de uma proposta de um sistema de

acreditação  em  âmbito  nacional,  baseado  na  criação  de  uma  organização  não

governamental com essa finalidade (RODRIGUES et al., 2011).

Em  1994,  a  Academia  Nacional  de  Medicina,  o  Colégio  Brasileiro  de

Cirurgiões e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro criaram o Programa de

Avaliação e Certificação de Qualidade em Saúde (PACQS). Pouco tempo depois, em
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1997,  o  PACQS foi  transformado no Consórcio  Brasileiro  de  Acreditação  (CBA),

representante  da  metodologia  da  Joint  Commission  International  no  Brasil

(RODRIGUES et al., 2011). 

 Foi  formado,  em  1998,  um  grupo  executivo  no  MS  responsável  pelo

Programa Brasileiro de Acreditação. O MS coordenou o teste piloto, bem como o

aperfeiçoamento do instrumento que foi adotado pelo programa brasileiro, resultado

do trabalho do GTA (RODRIGUES et al., 2011).

A Organização Nacional  de Acreditação (ONA) foi  criada em 1999, é uma

entidade não governamental e sem fins lucrativos que tem como função coordenar o

sistema de acreditação no Brasil. Atualmente, as instituições certificadoras são as

Instituições Acreditadoras Credenciadas (IACs), cuja atribuição é avaliar e certificar

os  serviços  de  saúde  com  base  em  padrões  e  normas  definidas  pela  ONA

(LUONGO et al., 2011). 

A  International  Organization  for  Standardization  (ISO)  é  uma  entidade

internacional, cujos objetivos são desenvolver normas técnicas para serem usadas

mundialmente,  a  certificação,  a  aceitação  universal  do  serviço  prestado,  a

compatibilidade  atual  e  futura  desse  serviço  e  a  manutenção  do  sistema  de

qualidade (RODRIGUES et al., 2011; LUONGO et al., 2011). 

Para acreditação específica na área de imaginologia, o Colégio Brasileiro de

Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) elaborou o Programa de Acreditação

em  Diagnóstico  por  Imagem  (PADI),  com  objetivo  de  incentivar  os  serviços  de

diagnóstico  por  imagem  a  buscarem  a  excelência,  com  foco  na  qualidade  dos

exames e laudos e na segurança do paciente (CBR, 2015).

A avaliação do PADI abrange todas as etapas que envolvem um exame de

diagnóstico por imagem, desde o agendamento até a retirada do laudo, passando

pelo exame propriamente dito, além das questões relativas a segurança do paciente

(CBR, 2015). 

Por meio deste programa, o CBR define os critérios, desenvolvidos com base

nas melhores práticase nos requisitos legais mínimos, para acreditação do sistema

de gestão da qualidade dos serviços de Densitometria Óssea, Mamografia, Medicina

Nuclear,  Radiologia  Geral,  Radiologia  Intervencionista,  Ressonância  Magnética,

Tomografia  Computadorizada e Ultrassonografia.  É  aplicável  a  serviços  públicos,

privados e filantrópicos que satisfaçam os requisitos de elegibilidade descritos no

regulamento do programa (CBR, 2015).
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4 ESTADO DA ARTE

Os  estudos  relacionados  à  proteção  radiológica  em  exames  radiológicos

realizados no leito  abordaram principalmente questões relacionadas ao risco e a

proteção  radiológica  de  exames  radiológicos  realizados  em  leitos  hospitalares,

poucos  são  os  estudos  que  dedicaram-se  a  aspectos  específicos  da  gestão  da

proteção radiológica para esta situação. Uma pesquisa na base de dados SCOPUS,

utilizando os seguintes termos: radiation protection, intensive care unit, radiography

e  mobile  x  –  rays,  intercaladas com  auxílio  do  operador  boleano AND  e

considerando  trabalhos  publicados  entre  2007  e  2016,  encontrou  13  artigos

científicos que abordam aspectos diversos desta temática, abaixo serão descritos os

principais achados destes estudos.

4.1 Níveis de dose e riscos para pacientes

Alzimami et al. (2014) realizaram uma pesquisa com 135 pacientes recém-

nascidos internado em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), procurando

medir a dose de entrada na pele (DEP) em exames radiológicos realizados nestes

pacientes. Foi constatada uma dose média de 0,08 ± 0,02 mGy, variando entre 0,04

e 0,11 mGy. Segundo os autores, foi possível estabelecer uma correlação entre DEP

e o produto corrente do tudo e tempo de exposição. Outra pesquisa, conduzida por

Dougeni et al. (2007), avaliou a dose em 378 exames, também de recém-nascidos

internados em UTIN. Foi observada grande variação nos valores de DEP, 21,1 a

74,9 μGy, não só em grupos diferentes de peso corporal. Segundo os autores, isso

reflete a falta de padronização dos parâmetros de exposição, pois cada profissional

aplica os parâmetros segundo seu próprio julgamento, formação e experiência, ao

invés  de  seguir  um  protocolo  específico.  Uma  terceira  pesquisa,  que  também

procurou  determinar  a  dose  de  radiação  para  recém-nascidos  em  UTIN  de  8

instituições, obteve valores médios de DEP de 76,3 μGy (variando de 35 a 199 μGy)

para exames de tórax e 61,5 μGy (variando 32 a 137 μGy) de para exames de

abdome. Os resultados também evidenciam uma grande variação na DEP, o que,

segundo os autores, indica que a dose no paciente poderia ser diminuída apenas

observando-se os fatores de exposição, kV e mAs (TOOSSI; MALEKZADEH, 2012).

Utsunomiya  et  al.  (2013)  investigaram  o  potencial  de  sistema  digital  de
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imagem para redução da DEP para  recém-nascidos em relação ao sistema tela

filme, os pesquisadores concluíram que o sistema pode ser utilizado para redução

significativa  da  dose  devido  a  maior  linearidade  das  características  digitais  e

características de contraste constante em tensões do tubo no intervalo de 50 a 110

kVp. 

Winfeld  et  al.  (2013)  pesquisaram  a  localização  espacial  dos  principais

achados radiológicos em radiografias de abdome em pacientes recém-nascidos, os

pesquisadores observaram que conclusões pertinentes raramente são isoladas para

as regiões pélvicas, o que, segundo os autores, permite a utilização de blindagem

gonadal sem comprometer a qualidade do diagnóstico.

4.2 Níveis de dose e risco para trabalhadores, demais pacientes no ambiente e
indivíduos do público

Fernandez et al. (2015) monitoraram a dose de radiação espalhada em um

quarto de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 6 leitos durante um mês, neste

período  foram  realizadas  57  radiografias  neste  ambiente  com  a  presença  de

dosímetros no ambiente. A dose anual extrapolada a partir das medições foi inferior

a 0,6 mSv. Outra pesquisa que também procurou determinar níveis de exposição em

trabalhadores de UTI também obteve resultados parecidos, a dose projetada para

exposição ao longo de um ano seria de 0,4 mSv (SIDDIQUI et al., 2014).

Santos e Maia (2009) avaliaram o risco para profissionais e demais pacientes

durantes exames radiológicos em uma UTI, obtiveram dose efetiva, a uma distância

de 0,5 m do fanton, de 1,01 ± 0,04 mSv/ano para uma tensão do tubo de 60 kVp e

1,80 ± 0,10 mSv/ano para 70 kVp. Os outros parâmetros de aquisição da imagem

foram:  produto  corrente/tempo de 3 mAs,  tamanho do campo de 35 x  43  cm e

distância foco superfície de 80 cm. Ao alterar a distância para 2 m os níveis de dose

caíram para 0,04 ± 0,00 mSv/ano e 0,07 mSv/ano para tensões do tubo de 60 e 70

kVp respectivamente. Os autores concluíram que 1 m pode ser considerada uma

distância segura para indivíduos do público e trabalhadores. 

Hoff  et  al.  (2012)  desenvolveram  uma  ferramenta  computacional  para

proteção  de  pacientes  hospitalizados  em  áreas  de  utilização  de  equipamentos

móveis  de  raios  X,  o  objetivo  foi  determinar  a  exposição  de  pacientes  e

trabalhadores devido a radiação espalhada de exames de pacientes “vizinhos”. A
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base da ferramenta proposta é curva de isoexposição, e sua estrutura é composta

por duas planilhas, podendo ser utilizadas em diferentes programas computacionais

(Excel,  BrOffice,  Gnumeric,  etc.).  Em  testes  realizados  pelos  pesquisadores,  o

dispositivo  desenvolvido  mostrou-se  adequado  e  rastreável.  Em  um  dos  testes,

considerando  um  trabalhador  que  estivesse  presente  em  todos  os  exames  e

tomando como fatores reais mAs por exame de 3,55, número de exames por mês de

40,5 e 11 meses trabalhados no ano, apenas a 0,6 m do feixe central do campo de

radiação a dose excede o limite preconizado para áreas livres. A 2,1 m do feixe

central os níveis de dose não ultrapassaram 15% desse limite. 

Sahota, Burbridge e Duncan (2014) avaliaram a eficácia da educação para

radiação na redução de visualização de dedos adultos em radiografias neonatais.

Após a intervenção educativa os pesquisadores observaram redução de 57,1% na

ocorrência  desse  fato.  Segundo os  autores  os  resultados são  comparáveis  com

outros estudos, corroborando a eficácia da educação para radiação na redução de

exposições ocupacionais indevidas.

4.3 Parâmetros radiográficos

Datz et al.  (2008) realizaram pesquisa com 157 recém-nascidos internados

em 5 UTIN israelenses e detectaram grandes diferenças nos fatores de exposição

aplicados  entre  essas  unidades:  a  tensão  do  tubo  variou  em  13%  (45-52  kV)

enquanto  que  o  produto  corrente  tempo  apresentou  diferenças  de  44% (1,8-3,2

mAs).  Além  disso,  segundo  os  autores,  a  exposição  adicional  devido  a

subcolimação, e gonadas não blindadas indicam um aumento de cerca de 50% na

dose  eficaz  para  recém-nascidos.  Alzimami  et  al.  (2014)  também  observaram

variação nos parâmetros de exposição, entre 44,0 e 47,0 kVp para tensão no tubo e

entre 4,0 e 10 mAs para o produto corrente tempo.

4.4 Gestão de processos aplicados à proteção radiológica

Dinhofer et al. (2014) relatam que em um plano de melhoria de processos e

segurança  do  paciente,  aplicado  em  um  departamento  de  radiologia  pediátrica

americano,  a  educação e o comprometimento do pessoal  técnico resultaram em

melhoria  imediata  de  93%  em  relação  aos  limites  da  colimação  de  chumbo
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preestabelecidos  pelas  novas  diretrizes.  Após  três  meses,  educação  e  revisão

complementares  alcançaram  cumprimento  próximo  de  100%.  Resultados

semelhantes foram observados para a proteção gonadal, dentro de três meses o

cumprimento alcançou 99%. 

Kelly  e  Toomey  (2015)  investigaram  a  existência  de  protocolos  para

radiografia  de  tórax  no  leito  em  hospitais  públicos  irlandeses,  as  autoras

constataram que 63% das instituições pesquisadas (n = 24) possuíam protocolos e

orientações específicos, 8% apenas orientações e 29% não possuíam protocolos ou

orientações. Dos sete hospitais que não possuíam nenhum protocolo ou orientação,

71% (n = 5) referiram tratar da radiografia móvel de tórax em outra documentação,

incluindo normas de ´proteção radiológica. Das instituições que tinham protocolo (n =

17), 23% afirmaram revisar e atualizar anualmente, 53% o fazem a cada 2 anos, dos

24% restantes, metade o faz em diferentes frequências e a outra metade ignorou a

questão. Segundo as autoras, em um dos hospitais que não possuíam protocolos ou

orientações  o  entrevistado  afirmou  que  “as  coisas  sempre  foram feitas  de  uma

determinada maneira e isso tem continuado”, e que acreditava que protocolos ou

orientações só são necessários para atender normas locais de proteção radiológica. 
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5 METODOLOGIA

A  metodologia  da  pesquisa  pode  ser  classificada  como  qualitativa,

exploratória  e  descritiva.  A  forma  de  abordagem  pôde  ser  classificada  como

qualitativa  devido  ao  fato  de  a  pesquisa  ter  buscado  compreender  como

profissionais ou um conjunto deles percebem, analisam e reagem à introdução de

um POP na rotina de seu trabalho. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa

qualitativa  não  se  importa  com  representatividade  numérica,  e  sim  com  o

aprofundamento da compreensão de um grupo social, organização etc., buscando

explicar  o  por-quê  das  coisas,  exprimindo  o  que  convém  ser  feito,  mas  não

quantificando valores e trocas simbólicas, nem se submetem à prova de fatos, pois

os  dados  analisados  são  não-métricos  e  se  valem de  diferentes  abordagens.  A

pesquisa  exploratória  possui  o  intuito  de  proporcionar  maior  intimidade  com

problema, com objetivo de torná-lo mais explícito ou formular hipóteses. Geralmente

essas  pesquisas  envolvem:  levantamento  bibliográfico;  entrevistas  com  pessoas

relacionadas com o problema pesquisado e análise de exemplos que favoreçam a

compreensão (GIL, 2002). A modalidade qualitativa descritiva visa à compreensão e

descrição das coisas e não às explicações dos fenômenos (MELO, 2013). 

5.1 Local do estudo

O estudo foi realizado em um hospital público de Santa Catarina, sendo um

hospital de grande porte, referência estadual para diversas doenças. Segundo dados

do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (BRASIL, 2016),  a

instituição atua nos níveis de atenção: hospitalar de alta complexidade, ambulatorial

de alta/média complexidade e atenção básica. Seu corpo clínico é composto de 465

médicos,  possui  1049  profissionais  de  saúde  de  outras  categorias,  226  leitos

hospitalares,  1  tomógrafo,  1  equipamento  de  raios  X  telecomandado  com

fluoroscopia,  1  mamógrafo,  14  aparelhos  de  ultrassonografia,  1  equipamento  de

hemodinâmica, 1 arco em C cirúrgico, 3 equipamentos de raios X convencional, e 5

equipamentos móveis de raios X.

A escolha dessa instituição para a pesquisa se deveu ao fato de a mesma

possuir um SPR e uma CPR. Esta comissão é constituída por médicos, enfermeiros,

odontólogo,  profissional  das  técnicas  radiológicas,  auxiliar  administrativo  e
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professores de instituição de ensino superior, ligados a área de radiologia e proteção

radiológica.

A CPR possui várias atribuições, uma delas é a elaboração de procedimentos

operacionais  padrão  para  ações  de  proteção  radiológica  em  procedimentos

diagnósticos  e  terapêuticos  que  utilizam  RI.  Na  CPR  o  pesquisador  pôde

acompanhar  e  participar  da  elaboração  e  processo  de  validação  do  POP para

Realização de Exames Radiológicos nas Unidades de Internação (anexo 1). O

documento é o primeiro POP elaborado pela CPR, e foi  embasado na legislação

pertinente, no caso a Portaria 453/98 ANVISA (BRASIL, 1998). Embora não tenha

sido citada no POP, também foi observada para elaboração do mesmo a Resolução

Normativa 002/2015 DIVS/SES (SANTA CATARINA, 2015), pois também se trata de

legislação correlata. A validação do POP foi realizada por meio de reuniões, com

representantes das unidades de internação do hospital, representantes do Setor de

Emergência e representantes do corpo clínico do hospital. 

Como já visto na revisão de literatura, um padrão deve ser testado e ajustado,

com base nos resultados apresentados com a introdução do padrão preliminar. E

essa foi a motivação para o presente estudo, verificar qual o resultado produzido

pelo  padrão  elaborado  para,  utilizando-se  da  experiência  e  contribuição  dos

Profissionais das Técnicas Radiológicas melhorar o trabalho já realizado pela CPR

e, consequentemente, obter um avanço em termos de proteção radiológica.

5.2 Participantes do estudo

Os  participantes  desta  pesquisa  foram  os  Profissionais  das  Técnicas

Radiológicas que atuam no serviço de radiologia, realizando exames de radiografia

convencional.  Neste  grupo,  alguns  profissionais  não  realizam  exames  com

equipamentos  móveis  por  possuírem  restrição  médica  devido  à  lesões

osteoarticulares. Os profissionais que apresentam estas condições foram excluídos

do  estudo  por  não  estar  diretamente  relacionados  ao  problema  de  pesquisa.

Também foram excluídos do estudo profissionais que, durante o período de coleta

de dados, encontravam-se afastados de suas atividades por licença maternidade,

licença para tratamento de saúde, férias e outros. Aplicando os critérios de inclusão

e exclusão 15 profissionais foram considerados aptos a participar da pesquisa, todos

concordaram  em  participar  da  pesquisa,  manifestando  seu  aceite  em  termo  de
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consentimento livre e esclarecido (apêndice 1).

5.3 Coleta de dados

Inicialmente, para viabilizar a pesquisa, foi  solicitada à diretoria do hospital

autorização para realização da pesquisa. Ao convidar os profissionais a participarem

do estudo,  o  pesquisador  informou os objetivos  do estudo e  as questões éticas

consideradas  e  respeitadas  pelo  pesquisador.  A coleta  de  dados  ocorreu  entre

março e maio de 2017 e, devido a instituição a ser pesquisada ter seu período de

funcionamento ininterrupto, ou seja, 24 horas diárias, essa coleta se deu nos três

períodos,  matutino,  vespertino,  e  noturno,  para  incluir  o  maior  número  possível

profissionais, obtendo o máximo de informações acerca do problema de pesquisa.

Para  responder  à  pergunta  de  pesquisa  e  alcançar  os  objetivos  propostos  o

instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semiestruturada.

5.3.1 Entrevista semiestruturada

A entrevista constitui um dos principais instrumentos básicos para coleta de

dados, segundo Lakatos e Marconi (2007) a entrevista trata-se de uma conversa

entre  duas  pessoas  com  objetivo  de  obter-se  informações  importantes  e

compreender as perspectivas e experiências da pessoa entrevistada. Neste estudo a

entrevista foi utilizada com objetivo identificar as percepções dos Profissionais das

Técnicas Radiológicas em relação à implementação de procedimento operacional

padrão  para  exames  radiológicos  em  unidades  de  internação  hospitalar,

compreender as atitudes destes profissionais motivadas pela padronização deste

procedimento através desse POP e, por fim, descrever as proposições e sugestões

dos profissionais para melhoramento do POP ou das condições de trabalho que

venham a contribuir para o cumprimento das ações previstas no POP. As entrevistas

seguiram um roteiro semiestruturado (Apêndice 2), tiveram uma duração média de

de 30 minutos com cada participante e foram realizadas no próprio local de trabalho

dos profissionais. 

Segundo Lakatos e Marconi (2007), a entrevista semiestruturada possibilita

ao entrevistador liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que

considere adequada,  o  que constitui  uma forma de explorar  mais amplamente  a
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questão.  As perguntas e  respostas  foram gravadas com auxílio  de  um gravador

digital,  após a solicitação de permissão por parte dos entrevistados, e transcritas

usando exatamente as palavras proferidas pelo entrevistado, indicando, na medida

do possível,  pausas ou outras reações do entrevistado,  de modo a proporcionar

maior fidedignidade na exposição das falas. Depois de realizadas as transcrições, o

conteúdo  da  entrevista  foi  apresentado  aos  participantes,  para  que  os  mesmos

validassem  as  informações  prestadas  ou  fizessem  quaisquer  alterações  que

julgassem necessário. 

5.4 Análise dos dados

Os dados obtidos a partir das entrevistas foram organizados e categorizados

utilizando-se tabelas produzidas com o software LibreOffice Calc 5.4. Posteriormente

foram submetidos a análise de conteúdo pautada em Bardin (2011), cujo objetivo

principal  é  a exploração do conjunto  de opiniões e  interpretações sobre  o  tema

investigado.  Seguindo  a  estratégia  de  Bardin  (2011),  a  análise  de  conteúdo  foi

organizada em três fases:

 Pré-análise:  fase  inicial  onde  organizou-se  o  material  através  da  leitura

flutuante, nessa etapa ocorreu a sistematização das ideias iniciais;

 Exploração do material: fase onde ocorreu a descrição analítica das falas dos

participantes.  Realizou-se a classificação e categorização dos dados.  Eles

foram organizados  em macrocategorias,  conforme os  objetivos  delineados

para esse estudo, e estas foram subdivididas em categorias correspondentes

à interpretação de sentido das falas;

 Tratamento dos dados: última fase onde ocorreu a análise crítica e reflexiva

dos  resultados  obtidos  com  a  coleta  de  dados,  confrontando-os  com  os

objetivos  propostos  para  a  pesquisa  e  literatura  correlata  à  temática

abordada.

Da análise emergiram duas macrocategorias:  Conhecimento e análise dos

Profissionais das Técnicas Radiológicas em relação à implementação do POP e

Fatores  que  podem  influenciar  o  cumprimento  do  POP.  Estas  forneceram

importantes reflexões acerca da implementação de um procedimento operacional

para realização de exames em leito e fatores que podem influenciar o resultado da

implementação desse documento.
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6 QUESTÕES ÉTICAS

A pesquisa  foi  autorizada  por  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa,  parecer  no

1.936.110 (anexo 2) e foi executada de acordo com a Resolução 466/12 do CNS/MS

(BRASIL, 2012), dispositivo legal que regulamenta a pesquisa com seres humanos.

Foram asseguradas aos participantes do estudo as seguintes questões éticas:

direito de livre decisão sobre participar ou não da pesquisa; garantia ao direito de

desistência,  em qualquer etapa do estudo, do livre consentimento, sem qualquer

prejuízo  ou  constrangimento;  garantia  em  relação  ao  sigilo  e  anonimato,

assegurando a privacidade dos participantes com relação aos dados confidenciais

produzidos pela pesquisa. 

Os dados produzidos pelos instrumentos de coleta serão mantidos em posse

do pesquisador por cinco anos,  findo esse período os mesmos serão totalmente

descartados de forma a não identificar o participante. Para garantia do anonimato

dos participantes, os mesmos foram identificados por codinomes formados pelos

elementos químicos presentes na tabela periódica.
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7 RESULTADOS 

Os  resultados  são  apresentados  na  forma  de  um  manuscrito  intitulado

Procedimento  operacional  padrão  para  exames  radiográficos  no  leito  em

unidades de internação hospitalar. Este teve o objetivo geral de analisar o impacto

da adoção de procedimento operacional padrão para exames radiológicos realizados

em leitos hospitalares na rotina de Profissionais das Técnicas Radiológicas de um

hospital  público  do  sul  do  país.  Os  Objetivos  específicos  foram:  identificar  o

conhecimento e análise dos Profissionais das Técnicas Radiológicas em relação à

implementação do procedimento operacional padrão para a realização de exames

radiográficos nas Unidades de Internação; detectar fatores que possam influenciar o

cumprimento das ações previstas no documento e descrever possíveis sugestões

dos Profissionais das Técnicas Radiológicas para aprimoramento do POP, ou de

melhoria nas condições de trabalho que venham a contribuir para o cumprimento

das ações previstas no documento.

7.1  Manuscrito  -  PROCEDIMENTO  OPERACIONAL PADRÃO  PARA EXAMES

RADIOLÓGICOS NO LEITO EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.

RESUMO

Objetivo:  analisar o impacto da adoção de procedimento operacional padrão para

realização de exames radiológicos em leitos hospitalares na rotina de Profissionais

das Técnicas Radiológicas.

Método: Pesquisa  qualitativa,  exploratória  e  descritiva  realizada  por  meio  de

entrevista semiestruturada com 15 profissionais das Técnicas Radiológicas do Setor

de Radiologia de um hospital público do sul do Brasil. Os dados foram organizados e

categorizados, com auxílio de tabelas produzidas no software LibreOffice Calc 5.4.

Posteriormente  foram  submetidos  à  análise  de  conteúdo  pautada  em  Bardin.

Emergiram duas categorias principais: Conhecimento e análise dos profissionais em

relação a implementação do procedimento operacional  para realização de exames

radiológicos  em  leito  e  Fatores  que  podem  influenciar  o  cumprimento  deste

procedimento operacional padrão.
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Resultados: o procedimento operacional contribui  para a execução dos exames, no

entanto, não ficou demonstrada uma padronização na execução do exame por todos

os profissionais. A implementação do documento  acarretou  em um maior cuidado

com  a proteção  radiológica,  por  parte  de  alguns  profissionais  das  Técnicas

Radiológicas, ao realizar os exames no leito. Também levou a uma conscientização

de outros profissionais do hospital, principalmente da enfermagem, com relação a

importância de priorizar a execução dos exames radiológicos no setor de radiologia,

indicando  que  houve  um  ganho  real  em  termos  de  otimização  da  proteção

radiológica.  Dentre  os  fatores  que  influenciam  o  cumprimento  do  documento

destaca-se  as  condições  de  trabalho  oferecidas  pela  instituição  que   dificulta  o

cumprimento do documento de forma integral.

Conclusões: o impacto da implementação do procedimento operacional padrão foi

visto  pela  maioria  dos  profissionais  como  positivo,  contudo,  o  documento  não

alcançou seu objetivo principal, a padronização da execução do exames em leito,

fato que demonstra a falta de preparação para sua introdução. A adoção do mesmo

teve um  efeito  educativo  não  limitado  somente  aos  profissionais  das  Técnicas

Radiológicas, mas também estendido a diversos membros da equipe multidisciplinar

que atuam na instituição.

Descritores: radiografia; exposição a radiação; proteção radiológica; gestão da 

qualidade; gestão da proteção radiológica.

ABSTRACT

Objective: to analyze the impact of the adoption of a standard operating procedure

for  performing  radiological  exams  in  hospital  beds  in  the  routine  of  Radiological

Technicians.

Method: Qualitative, exploratory and descriptive research performed through a semi-

structured  interview with  15  Radiology  Technicians  of  the  Radiology  Sector  of  a

public hospital in the south of Brazil. The data were organized and categorized, using

tables produced in LibreOffice Calc software 5.4. Subsequently, they were submitted

to content analysis based on Bardin. Two main categories emerged: Knowledge and

analysis of professionals regarding the implementation of the operational procedure

for conducting radiological exams in bed and factors that may influence compliance
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with this standard operating procedure.

Results: the  operational  procedure  contributes  to  the  performance  of  the

examinations, however, a standardization in the performance of the examination by

all professionals has not been demonstrated. The implementation of the document

led to a greater care with the radiological protection, by some professionals of the

Radiological Techniques, when performing the examinations in the bed. It also led to

an  awareness  of  other  hospital  professionals,  especially  nurses,  regarding  the

importance  of  prioritizing  the  performance  of  radiological  examinations  in  the

radiology sector,  indicating that  there was a real  gain in  terms of  optimization of

radiological  protection.  Among  the  factors  that  influence  the  fulfillment  of  the

document stands out the working conditions offered by the institution that hinders the

fulfillment of the document in an integral way.

Conclusions: the impact of the implementation of the standard operating procedure

was seen by most professionals as positive, however, the document did not achieve

its main objective, the standardization of the implementation of bed exams, fact that

demonstrates the lack of preparation for its introduction. The adoption of the same

had  an  educational  effect  not  limited  only  to  professionals  of  Radiological

Techniques, but also extended to several members of the multidisciplinary team that

work in the institution.

Keywords: radiography;  radiation  exposure;  radiation  protection;  quality
management.

INTRODUÇÃO 

A utilização da radiação ionizante  (RI),  ou seja,  dos raios X,  na  medicina

diagnóstica  influência  diretamente  a  qualidade  do  diagnóstico,  a  segurança  do

paciente  e  da  equipe  multidisciplinar  que  atua  em ambientes  que  utilizam essa

tecnologia para o diagnóstico de patologias.  Por este motivo, deve-se dar especial

atenção  à  otimização  da  proteção  radiológica  no  processo  de  trabalho  dos  que

atuam em ambientes que possuem equipamentos emissores de RI, que por vezes

são ambientes não adeq;uados às normas de proteção radiológica exigidas por lei

para resguardar a proteção de todos (HUHN et al, 2017). 

A proteção radiológica tem o objetivo primordial  de estabelecer um padrão

apropriado  de  segurança  no  uso  das  radiações  sem  limitar  excessivamente  as
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práticas benéficas que dão origem a essas exposições (ICRP, 2007; TILLY JUNIOR,

2010). Uma situação onde se questiona a utilização da RI com ressalvas à proteção

radiológica são os exames radiográficos realizados em leitos hospitalares, onde os

exames, devido às condições clínicas do paciente são realizados em locais sem

blindagens de área adequada, o que incorre no risco de se irradiar outros indivíduos,

além do paciente examinado, devido à radiação espalhada pelo corpo do paciente

radiografado.(SANTOS; MAIA, 2009). 

Embora  a  dose de radiação para  esses procedimentos  seja  relativamente

baixa,  o  grande  número  de  exames  realizado,  principalmente  em  unidades  de

terapia intensiva, pode gerar uma significativa contribuição para a dose coletiva no

ambiente3 (FERNÁNDEZ  et  al.,  2015).  A  dose  proporcionada  pela  radiação

espalhada em exames radiológicos de pacientes internados em unidades de terapia

intensiva é significativamente menor que os limites estabelecidos pelas normas de

proteção  radiológica  para  indivíduos  ocupacionalmente  expostos,  20  mSv/ano

(BRASIL, 1998). Estudos prévios descrevem doses variando entre 0,4 mSv e 1,8

mSv/ano, para distâncias de 2 e 0,6 metros do objetos espalhador, respectivamente

(FERNÁNDEZ et al., 2015; SANTOS; MAIA, 2009; SIDDIQUI et al., 2014). O menor

nível  de  dose  relatado  nos  estudos é  menor,  inclusive,  que o  preconizado para

indivíduos do público, 0,5 mSv/ano (BRASIL, 1998).

Os  limites  de  dose  não  se  aplicam  às  exposições  médicas,  ou  seja,  às

exposições  de  pacientes  para  diagnósticos  e  tratamentos  (BRASIL,  1998).  No

entanto, efeitos biológicos das radiações podem ocorrer por exposição a quaisquer

níveis de dose e, devido a isso, é necessário a utilização da radiação segundo o

princípio de ALARA (As Low As Reasonably Achievable), que recomenda a utilização

da menor dose possível para atingir o propósito do procedimento (NATALE, 2015). 

Os danos biológicos das exposições à radiação decorrem do dano causado

às  células  pela  interação  da  radiação  com as  moléculas  que  compõem o  meio

celular,  conforme  o  número  de  células  atingidas  os  efeitos  dividem-se  em

determinísticos e estocásticos. Os primeiros são decorrentes de exposição a altas

doses, com alta taxa de morte celular e 100% de probabilidade de ocorrência do

dano, já os segundos são provenientes de exposição a médias e baixas doses com

3 Dose coletiva -  dose efetiva total  recebida por  uma população ou grupo de pessoas,
definida  como  o  produto  do  número  de  indivíduos  expostos  a  uma  fonte  de  radiação
ionizante, pelo valor médio da distribuição de dose efetiva desses indivíduos. É expressa em
pessoa-sievert (CNEN, 2005). 
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probabilidade de ocorrência do dano aumentando conforme a dose (NATALE, 2015;

TILLI JUNIOR, 2010). 

Vale  ressaltar  que  a  natureza  probabilística  dos  efeitos  estocásticos  não

permite  uma  distinção  entre  seguro  e  perigoso  em  relação  a  níveis  de  dose.

Portanto,  todo  procedimento  que  envolve  radiações  requer  procedimentos  e

recursos adequados de forma a obter a melhor qualidade possível  em relação à

qualidade de imagem e à proteção radiológica (ICPR, 2007). 

Em  consonância  com  essa  afirmativa,  Dinhofer  (2014)  descreve  a

implantação de um plano de melhoria de processos e segurança do paciente em um

departamento  de  radiologia  pediátrica  americano,  apontando  que  ações  de

educação e comprometimento da equipe técnica resultaram em melhoria imediata

de 93% em relação aos limites da colimação de chumbo definidas pelas diretrizes do

plano:  acima da clavícula para limite  superior,  logo acima do umbigo para limite

inferior e inclusão apenas dos ombros e não dos braços nos limites laterais,  em

exames de tórax.

Nesta mesma perspectiva, Kelly e Toomey (2015) investigaram  a existência

de protocolos para radiografia de tórax no leito em hospitais públicos irlandeses e

constataram  que  63%  das  instituições  possuíam  protocolos  e  orientações

específicas, 8% possuíam apenas orientações e 29% não possuíam nenhum dos

dois.

No  Brasil,  a  Portaria  453/98  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária

(ANVISA),  é  que  estabelece  as  diretrizes  básicas  de  proteção  radiológica  e

regulamenta o uso dos raios X diagnósticos, sendo uma exigência da mesma que o

serviço de radiodiagnóstico possua instruções por escrito para que a equipe visando

a execução das atividades em condições adequadas de segurança. Estas instruções

têm por objetivo, portanto, exercer um controle sobre a segurança na execução dos

procedimentos (BRASIL, 1998). 

Considerando-se  que  a  execução  de  atividades  laborais  e  todo  trabalho

humano é resultado de um processo e todo processo necessita seguir etapas para

um efetivo resultado, infere-se que a falha em qualquer das etapas deverá gerar

produtos  ou  serviços  de  baixa  qualidade  (CAMPOS,  2014).  Para  evitar  isso  é

necessário utilizar um método com ferramentas e técnicas específicas que permita o

controle da qualidade e padronização dos processos. 
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Na  gestão  da  qualidade,  esse  método  é  o  ciclo  Deming  de  controle  de

processos, composto de quatro fases: plan, do, check, act (PDCA). A primeira fase,

denominada fase de planejamento envolve a definição dos objetivos e método de

execução da tarefa. A terceira fase consiste no confronto entre as metas formuladas

e o resultado obtido. A quarta e última fase do ciclo trata-se de investir em ações

corretivas, preventivas e nas melhorias em si, conforme a situação do processo em

relação  a  meta:  não  conformidade  com  o  resultado  esperado,  manutenção  do

resultado  planejado  ou  necessidade  de  melhorar  o  resultado  (CARVALHO;

PALADINI,  2012).  A figura  1  abaixo  demonstra  as  fases  do  ciclo  PDCA e  sua

utilização para manutenção da qualidade,  melhoria  da qualidade e resolução de

problemas de um processo.

Figura 1 - Aplicação do ciclo PDCA para manutenção da qualidade, melhoria da qualidade e

resolução de problemas, adaptado de Campos (2014).

No controle  de  processo  destaca-se  a  importância  da  padronização,  a

questão  de  utilizar  um  padrão  visa  gerenciar  a  rotina  pelo  método  PDCA.  A

manutenção  dos  resultados  é  fruto  do  cumprimento  dos  padrões,  sendo

possivelmente o aspecto mais importante da gestão da qualidade (CAMPOS, 2014).

O  cumprimentos  dos  padrões,  portanto,  é  responsável  pela  manutenção  da
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qualidade  dos  processos,  garantindo  a  previsibilidade  dos  resultados  nos  níveis

propostos (NOGUEIRA, 2014). 

 Para  ser eficaz, a padronização deve estar documentada e sistematizada na

instituição.  Além disso estes documentos devem estar  disponíveis para consulta,

com acesso facilitado para todos que necessitem dessas informações (LUONGO et

al., 2011). Estabelecer um procedimento por escrito serve para que todos saibam o

que  fazer  e  como  fazer  durante  o  processo  de  execução  de  uma  atividade,

mostrando claramente todos os passos a seguir (GUELBERT, 2012).

O documento  que descreve o  processo de padronização da execução de

determinada tarefa e visa garantir o resultado esperado da mesma, é denominado

procedimento operacional padrão (POP), sendo o documento final e mais elementar

da padronização (NOGUEIRA, 2014).

Um bom padrão,  pela gestão de qualidade,  é aquele que sofre melhorias

constantes, a partir da experiência do seu uso e, para isso, deve possuir algumas

características  indispensáveis:  brotar  dos  usuários,  padrões  impostos  têm pouca

chance de serem praticados, quando participam da elaboração os trabalhadores se

sentem  dono  do  padrão  e  comprometidos  com  seu  cumprimento;  ser  fruto  de

consenso de um grupo expressivo dos usuários; ser simples, é importante que eles

sejam sucintos e redigidos em linguagem clara e; por fim, devem ser baseados na

prática, o padrão deve retratar com as coisas funcionam, não se basear apenas na

teoria ou ser fruto de idealismos (CAMPOS, 2014; GUERREIRO, 2013; NOGUEIRA,

2014).

Uma vez estabelecido o padrão, torna-se necessário a sua utilização de forma

adequada, para tanto, se faz necessário educação e treinamento dos trabalhadores

para  execução  das  atividades  conforme  padronizados,  buscando  a  eficiência

organizacional, de modo a evitar alterações ou mudanças que possam comprometer

os níveis de qualidade desejados (LUONGO et al,. 2011; MARSHAL JUNIOR et al,.

2010). Para que se tenha sucesso no controle de qualquer processo é necessário a

colaboração de todas as pessoas envolvidas nele (CAMPOS, 2014). 

A instituição  onde  se  realizou  a  pesquisa  possui  um  Setor  de  Proteção

Radiológica e uma Comissão de Proteção Radiológica (CPR) que são responsáveis

pelas questões relacionadas a proteção dos indivíduos em todas as atividades que

envolvem RI.
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A CPR é constituída por uma equipe multiprofissional que utiliza RI em seu

cotidiano de trabalho, sendo membros desta Enfermeiros, Médicos, Odontólogos, e

Profissionais  das  Técnicas  Radiológicas  (PTRs).  Além  desses,  docentes

pesquisadores da área de radiologia e proteção radiológica também colaboram e

dão  suporte  a  essa  comissão.  Dentre  as  várias  atribuições  da  CPR,  está  a

elaboração  de  POPs  para  ações  de  proteção  radiológica  em  procedimentos

diagnósticos e terapêuticos que utilizam RI.

Exercendo suas atribuições, a CPR elaborou o POP denominado “Exames de

Raios X nas Clínicas de Internação”, na intenção de aprimorar e padronizar as ações

de  proteção  radiológica  nos  exames  realizados  em  leitos,  seguindo  as

recomendações da Portaria 453/98 ANVISA, Brasil  (1998), para execução destes

procedimentos.  Na  construção  desse  documento,  os  PTRs  foram representados

pelo profissional dessa área que integra a CPR. A validação do POP se deu por meio

de reuniões com representantes dos diversos setores e segmentos do hospital. Além

disso, o documento foi submetido a aprovação de órgãos ligados a administração da

instituição. Findo esse processo, em dezembro de 2016, o documento foi publicado

no  website  do  hospital.  Uma  cópia  do  documento  também  foi  anexada  a  cada

equipamento móvel e disponibilizada para uso dos PTRs.

Em virtude de ser de fundamental importância a colaboração dos PTRs nas

ações de proteção radiológica, por serem estes os agentes executores da maioria

dos procedimentos que utilizam RI, justifica-se a importância desse estudo e, sendo

assim foram traçados para abordar esse assunto os seguintes objetivos: avaliar o

impacto  da  implementação  de  POP para  realização  de  exames radiológicos  em

leitos hospitalares no cotidiano de PTRs e detectar fatores que podem influenciar o

cumprimento desse importante documento para o setor de radiologia. 

METODOLOGIA

Estudo qualitativo, exploratório e descritivo, realizado em um hospital público

do sul do país que atua nos três níveis de assistência em saúde. A escolha dessa

instituição deu-se pelo fato da mesma possuir, conforme já mencionado acima, um

Setor de Proteção Radiológica e uma CPR.

Os participantes desta pesquisa foram os PTRs que atuam no serviço de

radiologia, realizando exames de raios X convencional. Foram excluídos do estudo
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profissionais que, durante o período de coleta de dados, encontravam-se afastados

de  suas  atividades,  bem  como  profissionais  que  não  realizam  radiografias  com

equipamentos  móveis  por  possuírem  restrição  de  saúde  comprovada  por  laudo

médico,  em  geral  devido  ao  desenvolvimento  de  doenças  musculoesqueléticas.

Considerando os critérios de inclusão e exclusão, de um total de 20 profissionais, 15

foram considerados aptos a participar da pesquisa, sendo 2 do sexo feminino e 13

do  sexo  masculino.  Estes  têm  em  média  15  anos  de  trabalho  no  serviço  de

radiologia pesquisado.

Antecedendo a coleta dos dados, houve um primeiro contato com a chefia do

serviço e os profissionais da CPR. Nesse momento, os objetivos da pesquisa foram

expostos, procurando estimular a equipe a participar efetivamente da investigação.

Após, agendaram-se entrevistas individuais com os PTRs, as quais ocorreram entre

março  e  maio  de  2017,  foram  do  tipo  semiestruturada,  realizadas  no  local  de

trabalho  dos  participantes  e  registradas  por  meio  de  gravação  consentida  pelos

mesmos.  O  conteúdo  das  entrevistas  abordou  o  conhecimento  e  análise  dos

profissionais acerca da proteção radiológica e do POP para exames em leito nas

unidades de internação. 

A  fim  de  manter  a  confidencialidade  dos  participantes  da  pesquisa,  os

mesmos  são  citados  no  texto  com  o  nome  de  elementos  químicos  da  tabela

periódica.  Os  dados  foram  organizados  e  categorizados  com  auxílio  de  tabelas

produzidas com o software LibreOffice Calc 5.4. Posteriormente foram submetidos à

análise de conteúdo pautada em Bardin (2011), cujo objetivo principal é a exploração

do conjunto de opiniões e interpretações sobre o tema investigado.

A pesquisa  foi  autorizada por  Comitê  de  Ética  em Pesquisa,  sob parecer

número 1.936.110, de 21 de fevereiro de 2017 e Certificado de Apresentação para

Apreciação Ética CAAE: 62406416.8.0000.5360. Toda a pesquisa foi executada de

acordo com a Resolução 466/12 do CNS/MS (BRASIL, 2012), dispositivo legal que

regulamenta a pesquisa com seres humanos.

RESULTADOS

O papel e  o comprometimento da CPR no desenvolvimento e validação do

POP para exames em leito nas unidades de internação foi de extrema importância
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para atingir os resultados alcançados com a introdução do documento. A abordagem

durante as entrevistas buscou estimular os profissionais a falar sobre o POP. 

Emergiram desse estudo duas categorias: Conhecimento e análise dos PTRs

em relação à implementação do POP para realização de exames radiológicos em

leito e Fatores que podem influenciar o cumprimento do POP para realização de

exames  radiológicos  em  leito.  Estas  proporcionaram  reflexões  importantes  no

sentido  de  entendimento  de  como  um  POP  pode  contribuir  para  a  proteção

radiológica em exames radiológicos realizados em leitos hospitalares por parte dos

PTRs, bem como fatores que podem interferir no cumprimento desse POP.

Categoria  1  –  Conhecimento  e  análise  dos  Profissionais  das  Técnicas

Radiológicas em  relação  a  implementação  do  procedimento  operacional

padrão para realização de exames radiológicos em leito.

Um  panorama  geral  do  conhecimento  e  análise  dos  PTRs  frente  a

implementação do POP está demonstrado na figura 2.

Fonte: resultados da pesquisa.

Figura 2 – Conhecimento e análise dos PTRs em relação à implementação do POP.

Dois terços dos entrevistados afirmaram ter conhecimento do documento e

seu conteúdo. O conhecimento dos PTRs acerca do POP é identificado nas falas a

seguir:
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Sim, eu já  vi.  Tem disponível,  pelo menos tinha, nos carrinhos  (aparelhos

móveis), alguns andaram sumindo...(Fósforo).

Tem mas eu nunca li, alguém leu para mim, mas eu não lembro mais (Sódio).

Não, não tive acesso a esse POP, pelo menos que eu lembre (Nitrogênio).

O  não  conhecimento  do  POP  por  parte  dos  profissionais  indica  que  a

implementação do documento ocorreu sem uma preparação adequada em termos

de divulgação e treinamento para a introdução do documento na rotina dos PTRs.

Pelas falas abaixo, percebe-se que a questão de treinamentos é um ponto a

ser aperfeiçoado na instituição e que os profissionais sentem falta de capacitação e

de uma padronização nos procedimentos:

...toda vez que a gente se dirigia para fazer um exame no leito, eu seguia a

rotina de acordo com aquilo que eles me passavam (Flúor).

...treinei  dentro  do  próprio  ambiente.  O  pessoal  ia  me  mostrando  me

ensinando (magnésio). 

...tinha colega que dizia para mim faz dessa forma, outro dizia faz daquela

forma, então o que acontecia? Tinha várias formas de fazer um serviço...Eu acho

que até hoje continua da mesma forma: os colegas é que ensinam quem entra e não

tem aquele padrão que vem da instituição (Boro). 

Eu  acho  que  falta  reciclagem,  para  a  gente  que  está  a  muito  tempo,

reciclagem é muito bom. Tipo quando vem estagiário, que a gente tem que resgatar

todo o conhecimento para passar para eles, eu gosto disso (Hidrogênio).

Ao analisar  o  POP,  praticamente  todos  os  entrevistados  afirmaram que  a

implementação  do  documento  contribui  na  execução  dos  exames,  apenas  um

profissional tem opinião contrária, conforme as falas abaixo:

Ele contribui sim, porque pode ser que o procedimento que eu esteja fazendo

tenha  alguma falha,  pode  ser  que  eu  não  tenha  percebido  essa  falha,  então  é

interessante olhar o documento para ir analisando ele, ver se tem alguma coisa para

melhorar...(Berílio). 

Na realidade eu acho que não contribui, porque tem um item ali que solicita

que  eu  retire  todos  do  quarto  e  isso,  para  quem  trabalha  a  noite,  sozinho,  é

complexo... porque vai perder tempo... ter que tirar todos os pacientes, esperar que

todos eles consigam sair… (Neônio).
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A  maioria  dos  profissionais  possui  uma  opinião  positiva  em  relação  à

contribuição do documento na execução do procedimento o que deixa explícita uma

boa aceitação dos PTRs à implementação do documento. O motivo mais relatado

para  essa  avaliação  é  que  o  POP fornece  uma  orientação  e  respaldo  para  as

atitudes dos profissionais durante a execução do exame, conferindo a estes mais

segurança na tomada de decisões.

Sobre possíveis modificações na forma de execução do procedimento que

possam  ter  sido  introduzidas  pela  implementação  do  POP,  os  profissionais  as

consideram  de  fácil  execução.  No  entanto,  destacaram  algumas  dificuldades

encontradas, as falas abaixo expõem algumas dessas dificuldades.

São de fácil execução com alguns pormenores: colocar proteção plumbífera

para os pacientes não tem como... o resto a gente já faz... A proteção plumbífera

não dá para fazer porque não tem, seria necessário um biombo móvel para poder

proteger o paciente (Hélio). 

Não é difícil, mas isso conta mais tempo, tu tem que ter uma dedicação maior

e nem sempre a gente consegue, mas dá para fazer (Hidrogênio).

Estes  resultados  demostram  que,  apesar  dos  PTRs  serem  favoráveis  à

implementação  do  POP,  não  ficou  clara  uma  padronização  nas  atitudes  dos

entrevistados, pois alguns fazem uma análise de que o correto seria retirar todos os

pacientes  do  ambiente,  enquanto  outros  afirmam  que  o  correto  seria  fornecer

blindagens em forma de biombos para os demais pacientes. 

A instrução do POP, nesse sentido, é que as pessoas que não puderem ser

removidas do ambiente devem ser posicionadas a uma distância mínima de dois

metros do cabeçote do equipamento e receptor de imagem ou, na impossibilidade

de respeitar essa distância mínima, fornecer blindagem de 0,5 mm equivalente em

chumbo utilizando um avental  plumbífero, ressaltando que as instruções do POP

estão embasados nas normas de proteção radiológica. 

A  implementação  do  POP,  segundo  alguns  entrevistados,  promoveu

mudanças em suas atividades cotidianas, tanto em relação a interação profissional

com  as  equipes  das  unidades  de  internação  e  a  organização  do  trabalho  que

permeia estas relações, bem como na mudança de comportamento de alguns PTRs

em relação à proteção radiológica, conforme pode-se identificar em suas falas.

...hoje eu posso questionar, posso proteger melhor o paciente, posso orientar

melhor e antes a gente não tinha essa credibilidade. E nós temos um documento
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que prova que o que a gente está falando é verídico. Às vezes até achavam que era

má vontade da gente (Magnésio).

....com o conhecimento do POP pelos outros funcionários do hospital ficou

muito  mais  fácil  de  trabalhar,  diminuiu  bastante  os  raios  X  desnecessariamente

realizados no leito…(Oxigênio). 

Eu achei que aliviou em matéria de raios X no leito, diminuiu bastante... eu

acho que eles tomaram mais consciência da coisa. O pessoal da enfermagem vem

aqui, conversa, se não dá para trazer explica a situação do paciente (Silício).

...eles  estão  sabendo  que  há  situações  que  tem que  descer  aqui...  Eles

trazem de maca e tudo para a gente não ter que ir lá, porque eles sabem que a

gente não pode ir lá (Nitrogênio).

Melhorou a questão lá na emergência, um efeito importante... quando tu vai

fazer exame no leito é porque o paciente está  bem debilitado mesmo (Alumínio).  

Sim  promoveu,  por  exemplo:  estar  preocupado  em  usar  os  EPIs,  se

preocupar  se  vai  ser  necessário  também  um  EPI  a  mais  para  a  pessoa,  uma

gestante ou coisa assim…(Flúor).

Tinha um hábito que quando eu li  isso, eu refleti  depois. É sobre a minha

própria proteção: eu gosto de fazer o raios X apertando no botão direto (no painel de

comando do equipamento). Isso aqui me chamou a atenção, eu disse: poxa eu não

estou usando aquela distância (proporcionada pelo cabo disparador), eu comecei a

puxar o disparador (Lítio).

No meu cotidiano não mudou muita coisa não. Porque eu já adotava o que

está escrito aqui, então para mim só veio a confirmar que o pessoal também, ou que

quem está fazendo a parte de gestão, está pensando do mesmo jeito (Fósforo).

É possível perceber nas falas dos entrevistados que a implementação do POP

promoveu uma mudança no pensar a proteção radiológica durante a execução de

exames  em  leito.  Mudança  essa,  que  se  estendeu  para  além  da  categoria

profissional  dos  entrevistados  e  conscientizou  profissionais  de  outras  áreas,

especialmente da equipe de enfermagem, em relação a importância da proteção

radiológica neste procedimento. 

Categoria 2 - Fatores que podem influenciar o cumprimento do procedimento

operacional padrão.
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Os  fatores  que  influenciam o  cumprimento  do  POP são  apresentados  na

figura 3. 

Fonte: resultados da pesquisa.

Figura 3 - Fatores que podem influenciar o cumprimento do POP

Todos  os  entrevistados  afirmaram  que  consideram  o  documento  bem

redigido, de fácil de entendimento, conforme falas abaixo:

Está claro, quando eu li, ficou claro (Lítio). 

Está de fácil entendimento, está bem redigido, só que ele ainda carece de

alguma coisa ou outra, coisas pequenas. Poderia ter algum ajuste (Oxigênio). 

Percebe-se com essas afirmações que o documento é eficaz na comunicação

quanto  a  forma que  se  deve  realizar  o  procedimento,  um fator  importante  para

sucesso do procedimento, uma vez que o objetivo de qualquer instrução é fornecer

informação a alguém. 

A maior parte dos profissionais também declarou que o POP corresponde à

realidade do procedimento, ou seja, que o POP descreve como o procedimento é

realizado na prática, ainda que parcialmente. 

...ele  está  escrito  de  uma  forma  que  o  técnico  já  deveria  saber  esse

procedimento, porque isso aqui é que se faz realmente na rotina (Boro).

De  certa  forma  já  é  o  que  se  faz  naturalmente:  a  proteção;  o  uso  da

vestimenta;  a  orientação  para  o  pessoal  sair;  a  orientação  para  os  colegas  da
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enfermagem que estão lá para sair; a revelação; o encaminhamento da imagem. Eu

acredito que a maioria dos passos é o que já se executa (Neônio).

Acho que já estávamos trabalhando mais ou menos dentro das normas do

POP, o que fizeram foi,  com a colaboração meio que indireta da gente também,

colocar isso no papel (Carbono).

Na verdade ele é um padrão técnico, tendo informações técnicas, que muito

deixa a desejar em relação a nossa parte aqui na prática da instituição (Magnésio). 

Essa correlação entre o procedimento descrito e o executado demonstra que

a construção do documento levou em consideração a prática dos profissionais, não

sendo apenas baseado em teorias e legislações, o que contribui para o sucesso no

cumprimento das ações previstas pelo POP.

Uma  opinião  que  emergiu  da  maioria  é  que  as  condições  de  trabalho

desfavorecem o cumprimento pleno do POP. Essas questões podem facilmente ser

percebidas nas falas dos participantes:

...eles  se  preocupam  hoje  só  com  avental  e  o  protetor  de  tireóide.  Nós

precisaríamos  de  óculos,  de  luvas,  e  não  existe  a  disponibilidade  desses

equipamentos lá no leito para a gente (Flúor).

Geralmente tem avental e protetor de tireoide, o óculos seria interessante, só

que a gente sabe que vão acabar perdendo, não tem a cultura do cuidado (Sódio). 

...só tem avental para ti, não tem avental para colocar num paciente ou num

acompanhante,  nada.  Então  a  disposição  de  recursos  é  realmente  precária…

(Nitrogênio).

Muitas vezes tu vai e não tem o material de proteção para a gente, não está

no  cabide,  às  vezes  porque  faltou,  às  vezes  porque  levaram  para  uma  outra

unidade, não tem essa responsabilidade do profissional com aquele material  que

está ali…(Magnésio).

Eu fui fazer exame na UTI e não tinha avental, daí eu fiquei longe, quando eu

acabei os exames eu vi que tinha dois aventais fora de lugar… O equipamento do

quarto  andar  estava sem avental,  aí  peguei  um deles e deixei  lá.  Eu meio  que

organizei (Berílio).

...o colete nunca foi limpo, então aquilo lá está muito contaminado. Então eu

não tenho coragem de botar, porque eu tenho medo de me contaminar. Para mim

isso é o que mais conta...  eu  não uso,  salvo quando eu preciso estar  junto  ao

paciente...(Hidrogênio).
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...eu desconfio um pouco da eficácia do avental de chumbo, do jeito que ele é

dobrado ali eu não sei se é feito algum teste de controle dele…(Fósforo).

...deveria ter um selo no avental dizendo: aprovado em tal data, que a gente

saiba que tenha sido feito aquele teste de tantos em tantos meses… eu não sei se é

colega que faz ou o pessoal do local… aqueles aventais, eles amassam, jogam de

qualquer jeito. Eu não me sinto nem um pouquinho seguro de botar aquele avental e

achar que eu esteja protegido…(Boro).

...o aparelho em mau estado de conservação, o braço da estativa não suporta

o peso da ampola, aí tu tem que ficar segurando o braço da estativa para manter a

ampola a uma certa distância do paciente, para que também ela não caia sobre ele,

e aí  tu vai executar o disparo e está a bem menos de dois metros de distância

(Neônio).

Nós não temos EPIs suficiente para a execução disso, nós não temos auxílio

nos leitos suficiente para execução na íntegra disso, os leitos não são adequados

para elaboração disso tudo, os nossos aparelhos não são adequados para se fazer

exames de acordo com o que está aqui (Lítio).

 Pelos relatos acima nota-se que as condições de trabalho oferecidas pela

instituição constituem fatores causadores de obstáculo ao cumprimento do POP de

forma integral, favorecendo a exposição ao risco inerente à utilização das RI. 

Ao  serem  questionados  sobre  o  que  poderia  mudar  no  documento  para

promoção  de  seu  cumprimento,  a  maioria  dos  entrevistados  considerou  o  POP

adequado e as sugestões de melhoria do documento são no sentido de conferir uma

maior autonomia ao PTR, para que ele possa ter maior poder de decisão de quando

se deve fazer o exame no leito e quando não se deve, outra sugestão está ligada a

uma melhor definição de como se obter auxílio de outro profissional ou outro PTR

para a execução do exame, como pode-se verificar nas falas dos entrevistados:

O texto está legal, alguma coisa tem que ser mudada lá para se adequar ao

texto (Lítio).   

Na verdade quem tem que se adequar é o hospital à realidade do documento,

não o documento à realidade do hospital. Quem deixa a desejar é o hospital, não o

documento (Flúor).

…faltou dar mais autonomia ao PTR… o PTR fez um curso, ele é capacitado

para desenvolver o seu trabalho. Ele sabe quando pode e quando não pode, quando

deve e quando não deve. Deveria ser colocado aqui: o PTR é responsável pelas
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técnicas radiológicas, para que outros profissionais não fiquem exigindo que se faça

coisas que a gente sabe que não deve. Eu colocaria também que o PTR pode se

negar a fazer um raios X no leito, desde que não esteja especificado pelo médico.

Porque acontece de a enfermeira achar que o paciente não tem condições, ela risca

e coloca no leito… ela não tem capacidade julgar se o exame no leito servirá em

benefício do paciente, pois é uma imagem de baixa qualidade (Boro).

 ...talvez se colocasse aqui  para se subir  sempre em dois PTRs,  ou que

tivesse sempre alguém disponível no setor para ajudar… Às vezes a gente chega

num setor para fazer um exame no leito e um funcionário fica empurrando para o

outro, ninguém ajuda, a gente tem que ir sozinho e é complicado isso (Boro).

Já em relação a modificações das condições de trabalho para favorecer o

cumprimento do POP, os profissionais fizeram sugestões mais práticas que buscam

facilitar a execução de alguns dos passos previstos no POP:

...algumas vezes já percebi que não tem avental, tive que ir em outro andar

pegar. De repente redistribuir os aventais seria importante (Fósforo).

A quantidade de EPIs. É uma necessidade, tem que ter nas unidades, dentro

das unidades e não ficar pelos corredores. Ter os seus cabides lá,  que seja na

entrada da unidade, botar os dois aventais lá, protetor de tireóide também e deixar

lá. Para cada unidade, seus aventais (Nitrogênio).

...deveria ter um profissional da área, tecnólogo responsável, para fazer esse

tipo de fiscalização, onde estão os EPIs, se estão no lugar (Lítio).

...o cuidado com os aventais plumbíferos, com o nosso material de proteção,

tem que ter alguém que fiscalize e faça cumprir (Hélio).

...todas as camas têm rodas e elas podem ser removidas, que se criasse um

espaço para que não se submeta os outros pacientes a uma radiação desnecessária

(Flúor).

...o ideal seria que tivesse no máximo dois pacientes em cada quarto, que eu

pudesse  com  meu  avental  manter  uma  distância  de  dois  metros  da  ampola  e

proteger  também  o  outro  paciente  que  está  ali...  uma  outra  possibilidade  seria

colocar  biombos  lá  que  protegesse,  mas  só  que  como  cada  quarto  tem quatro

camas, mais as mesas de apoio e suporte do soro, é inviável botar mais o biombo.

Já tem que abrir espaço para entrar com o aparelho, o biombo seria mais uma coisa

para te limitar (Neônio). 
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Talvez uma barreira de chumbo lá na reanimação, seria um local interessante

porque tem espaço, poderia ficar fixa lá. Divide no meio e o paciente ao lado não

receberia a radiação (Alumínio).

...fazer  uma  manutenção  nos  equipamentos  de  maneira  que  o  braço  do

equipamento não fique caindo, tu levanta o braço do aparelho e daqui a pouco o

cabeçote vai baixando sozinho (Hélio). 

Os  resultados  demonstram  que  os  profissionais  também  anseiam  por

melhorias em seu trabalho e se preocupam com a questão da proteção radiológica

durante os procedimentos que realizam cotidianamente, pensando em soluções para

as dificuldades encontradas no ambiente de trabalho.

DISCUSSÃO

 Na gestão da qualidade capacitar as pessoas responsáveis pelo trabalho é

uma etapa de fundamental importância e com frequência relegada a segundo plano

(NOGUEIRA,  2014).  Na instituição pesquisada a realidade não foi  diferente,  nas

entrevistas foi  possível  perceber  que alguns profissionais  não tinham clareza de

como  utilizar  o  padrão  ou  executar  os  passos  previstos  no  documento,  o  que

demonstra a falta de treinamento. Pelas declarações dos entrevistados deduz-se

que não houve uma preparação para a implementação do documento, o POP foi

apenas  disponibilizado  para  uso,  e  devido  a  isso  alguns  dos  entrevistados  não

tinham sequer ciência de sua existência.

É recomendada a participação dos usuários na confecção do padrão, pois

quando há participação dos mesmos eles se sentem responsáveis pelo documento e

por  seu  cumprimento  (GUERREIRO,  2013;  NOGUEIRA,  2014).  Alterações  no

padrão são possíveis visando melhorar os processos, embora existam casos em que

a  padronização  resulta  em obrigatoriedade,  quando  é  necessário  seguir  alguma

especificação  ou  legislação  (CAMPOS,  2014).  O  padrão  objeto  do  estudo  foi

baseado na legislação que versa sobre o assunto, o que acaba por não deixar muito

espaço  para  modificações  e  explica  a  declaração  de  alguns  entrevistados  que

disseram realizar o procedimento daquela forma, mesmo antes da introdução do

documento:  provavelmente  estes  profissionais  já  conheciam  a  legislação  e  a

seguiam por terem consciência sobre a importância da proteção radiológica.
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Segundo  Campos  (2014),  um  profissional  somente  executará  a  tarefa  de

forma diferente  da que foi  padronizada se o padrão for  imperfeito.  Praticamente

todos os profissionais afirmaram que o POP contribui na execução do exame e que

as modificações na rotina do procedimento introduzidas pelo documento são de fácil

execução, o que sugere uma boa aceitação deste padrão pelos PTRs. 

Primeiramente, para que se favoreça o sucesso das instruções, é necessário

clareza na comunicação. Padrões rebuscados, redigidos com termos complexos ou

excessivamente  longos tem grandes chances de serem esquecidos nas gavetas

sem  utilidade.  É  importante  que  eles  sejam  sucintos,  objetivos  e  escritos  em

linguagem clara, acessível aos usuários (NOGUEIRA, 2014). Quando consideramos

processos como redes de cooperação entre pessoas a comunicação assume uma

importância  fundamental,  vários  temas  se  resolvem  simplesmente  pelo

compartilhamento  de  informações  entre  os  envolvidos  no  processo  (PALVARINI;

QUEZADO,  2017).  Todos  os  entrevistados  consideraram o POP bem redigido  e

afirmaram que o documento é de fácil entendimento, o que demonstra que, da forma

como  foi  escrito,  o  objetivo  de  passar  a  informação  foi  alcançado  pelo  texto  e

provavelmente ele possui as características necessárias citadas pelos autores.

Segundo Nogueira (2014) e Campos (2014), um padrão pode não pode ser

baseado somente na teoria ou ser fruto de idealismo, deve se basear solidamente

na  prática.  A  maior  parte  dos  entrevistados  também  considera  que  o  POP

corresponde a realidade do procedimento, o que acaba por favorecer o cumprimento

do padrão, pois o mesmo reflete a prática da atividade. Essa conformidade entre a

execução do procedimento com o prescrito  no documento também indica que a

instituição procura cumprir o determinado nas normas de proteção radiológica para

esse tipo de exame, pois o POP foi redigido com base nestas legislações.

Os profissionais entrevistados perceberam mudanças em seus cotidianos de

trabalho, atribuídas à implementação do POP. Alguns modificaram o seu modo de

realizar  o  procedimento  de  forma  a  melhorar  alguns  aspectos  da  proteção

radiológica na execução do exame. Os entrevistados relataram que a introdução do

documento promoveu uma conscientização de outros  profissionais da instituição,

principalmente da enfermagem, sobre a importância de se evitar a realização de

exames em unidades de internação, o que resultou em maior colaboração destes

profissionais, levando os pacientes ao setor de radiologia sempre que possível. Essa

mudança provavelmente deveu-se ao modo como o POP foi validado, que envolveu
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a participação destes profissionais nas reuniões que compuseram esse processo.

Os setores precisam discutir  qual a parte de cada um na conquista de objetivos

globais, interfuncionais (NOGUEIRA, 2014). 

No entanto, para a boa execução de qualquer tarefa deve haver um equilíbrio

entre os recursos humanos e materiais, pois sem tecnologia e/ou recursos materiais

adequados o desempenho dos profissionais  sofrerá  uma limitação.  Do contrário,

havendo tecnologia e recursos materiais apropriados, mas sem recursos humanos

suficientes ou incapazes de utilizar os recursos materiais adequadamente, o serviço

prestado será de baixa qualidade (LUONGO et al., 2011).

A maioria  dos  profissionais  afirmou  que  as  condições  de  trabalho  não

favorecem o cumprimento do POP. Em algumas situações relatadas não é possível o

cumprimento integral do POP, como no caso em que um dos entrevistados relatou

ter  que  ficar  segurando  o  braço  articulado  do  cabeçote  do  equipamento:  nessa

condição o profissional não tem como respeitar a distância mínima de dois metros

estabelecida  no  POP  que  seguindo  recomendação  da  Portaria  453/98  ANVISA

(BRASIL,  1998).  As  organizações  exigem  de  seus  funcionários  o  adequado

desempenho de suas funções ao passo que as pessoas esperam que as instituições

lhes propiciem condições adequadas de trabalho (CARVALHO; PALADINI, 2012). 

Recursos dependem de investimentos, é comum encontrar nesse item um

relevante  limitante  à  qualidade.  Cabe  à  gestão  da  qualidade  atingir  o  máximo

desempenho dos profissionais com os recursos possam ser disponibilizados. A não

disponibilidade de recursos pode estar  relacionada a custos,  pois  pode requerer

investimento elevado para a realidade instituição ou, em muitos casos, não estar

caracterizada  a  justificativa  técnica,  necessidade,  prioridade  ou  simplesmente  a

conveniência da instituição em disponibilizar  determinado recurso.  Em ambos os

casos trata-se de uma análise de custo versus benefício  (CARVALHO; PALADINI,

2012).

Algumas das questões que influenciam o cumprimento do POP, levantadas

pelos entrevistados, referem-se a organização do trabalho sobretudo em relação a

distribuição  das  vestimentas  de  proteção  radiológica  nos  diversos  setores  do

hospital, conforme os profissionais existem situações onde foi necessário procurar

por  diversos  setores  ou  mesmo  andares  do  hospital  até  encontrar  um  avental

plumbífero enquanto em outros momentos havia aventais em excesso na unidade

onde o paciente examinado encontrava-se. 
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Uma  das  sugestões  propostas  pelos  entrevistados  é  a  delegação  do

gerenciamento  desses equipamentos de proteção a  algum profissional  ligado ao

Setor de Proteção Radiológica da instituição, entretanto, cabe também aos próprios

profissionais  manter  a  organização  de  seus  equipamentos  de  trabalho,  sendo

inclusive um dos itens do POP a devolução de todos os materiais utilizados ao seu

devido local. Outra alternativa para sanar a distribuição das VPRs seria vincular as

mesmas ao equipamento móvel de exames ao invés das unidades de internação.

Assim, onde o aparelho de raios X móvel estiver, as vestimentas estarão também,

eliminando o problema de se chegar em alguma unidade e não encontrar as VPRs. 

CONCLUSÕES

A implementação do  POP teve boa  aceitação pelos  profissionais,  embora

ainda não tenha sido alcançado o seu objetivo principal que é a padronização total

do  procedimento  executado  por  todos  os  profissionais,  mas  ressalta-se  que  o

impacto da implementação do POP foi visto pela maioria de forma positiva. Acredita-

se que um investimento por parte da instituição na questão da preparação para a

introdução  desse  documento  na  dinâmica  de  trabalho  dos  PTRs,  através  de

treinamento, ou a própria participação mais efetiva dos profissionais na elaboração

do mesmo, poderia resultar em maior homogeneidade no cumprimento POP.

Fato  importante  foi  a  percepção  dos  PTRs  quanto  a  importância  de  se

observar os cuidados de proteção radiológica na execução dos procedimentos, bem

como a conscientização dos outros profissionais sobre a necessidade de se priorizar

a execução dos exames radiológicos em ambientes destinados a essa finalidade,

conduzindo, sempre que possível, o paciente ao serviço de radiologia. Infere-se que

isso  se  deve  a  participação  efetiva  da  CPR  na  construção  e  validação  do

documento,  já  que  esta  realizou  reuniões  específicas  com  os  profissionais  de

enfermagem  e  também  com  equipes  multiprofissionais  de  diversos  setores  do

hospital, oportunidade onde foi possível divulgar os riscos da exposição indevida às

RI e a importância de se seguir as orientações presentes no documento.

Vale  ressaltar  que  a  iniciativa  da  CPR  de  envolver  uma  equipe

multiprofissional nesse processo, além de criar uma cultura de trabalho conjunto,

proporciona  um  avanço  em  termos  de  otimização  da  proteção  radiológica  para

trabalhadores e usuários do serviço, ao difundir questões importantes da proteção
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radiológica para profissionais que normalmente não adquirem este conhecimento em

suas formações. 

Em relação às condições de trabalho, algumas questões podem necessitar de

recursos,  pois  alguns  dos  entrevistados  afirmaram  não  haver  equipamentos

suficientes e/ou adequados para cumprimento integral do procedimento estabelecido

no POP, o que nem sempre é algo fácil de resolver, pois demanda investimentos.

Entretanto,  questões  ligadas  à  organização  do  trabalho,  como a  disposição  das

vestimentas  de  proteção  radiológica  (VPRs),  podem  ser  resolvidas  apenas

melhorando o gerenciamento destes materiais. 

Nesse sentido, infere-se que, do ponto de vista econômico, seja mais racional

ter VPRs junto de cada equipamento, ao invés de disponibilizá-las para todas as

unidades de internação, onde o custo torna-se maior, visto que o número delas no

hospital é muito maior que de equipamentos de raios X móvel. No entanto, seria

necessário  que  houvessem  nos  equipamentos  suportes  adequados  para  o

armazenamento das VPRs quando não estivessem em uso, algo que já deveria ser

incluído  pelo  próprio  fabricante  do  aparelho,  partindo-se  da  premissa  que  todo

exame radiológico deve ser executado com proteção radiológica, sendo a proteção

inerente ao procedimento.

Ainda vale ressaltar que, embora as condições possam ser fatores limitantes

para que o  POP tenha a eficácia  desejada,  é  imprescindível  a  colaboração dos

PTRs, pois são os agentes executores do trabalho, tendo também em conta que o

código de ética destes profissionais, bem como as normas de proteção radiológica

exigem a observância rigorosa da proteção radiológica nos processos de trabalho,

estes cuidados constituem uma obrigação a estes profissionais. 

Por fim, espera-se que outros POPs sejam criados para padronização não só

de procedimentos no serviço de radiologia, mas também em todo hospital, já que o

documento proposto modificou a realidade de trabalho dos envolvidos no setor ao

qual foi destinado.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A propositiva inicial desta investigação foi analisar o impacto da adoção de

Procedimento Operacional Padrão para exames radiológicos no leito em unidades

de internação hospitalar no cotidiano dos Profissionais das Técnicas Radiológicas.

Neste interim, surgiram, importantes questionamentos, a análise do modo como os

profissionais perceberam a implementação do POP. 

A implementação do  POP teve boa  aceitação pelos  profissionais,  embora

ainda não tenha sido alcançado o seu objetivo principal que é a padronização total

do procedimento executado por todos os profissionais. Ressalta-se que o impacto da

implementação do POP foi visto pela maioria de forma positiva, mas ainda espera-se

por avanços. 

Infere-se que a participação efetiva da CPR na construção e validação do

documento e as reuniões promovidas com as equipes profissionais que atuam nos

setores de radiodiagnóstico do hospital tenham impactado positivamente a maioria

dos  profissionais.  Vale  ressaltar  que  a  questão  de  envolver  uma  equipe

multiprofissional na confecção e validação do documento, além de criar uma cultura

de trabalho conjunto, proporciona um avanço em termos de otimização da proteção

radiológica para trabalhadores e usuários do serviço.

Ao longo da realização da pesquisa, surgiram algumas dificuldades. Dentre

elas, a constatação de que inexistem estudos sobre POP para exames radiológicos

realizados no leito em unidades de internação hospitalar relacionado e preocupando-

se com a proteção radiológica. Estas divergências podem suscitar ambiguidades e

inconsistências no atendimento à legislação que regula a proteção radiológica.

Acredita-se  que  um  investimento  por  parte  da  instituição  na  questão  da

preparação para a introdução desse documento na dinâmica de trabalho dos PTRs,

ou a própria participação mais fetiva dos profissionais na elaboração do mesmo,

poderia resultar em maior homogeneidade no cumprimento POP.

A realização desse trabalho também possibilitou perceber a importância de se

divulgar e promover o acesso dos trabalhadores aos POPs. Primeiramente para que

o POP possa ser consultado pelos profissionais sempre que houver alguma dúvida e

também para que os profissionais possam sugerir melhorias na execução daquela

tarefa aprimorando o documento e atingindo de fato a melhoria contínua, que é o

grande objetivo da gestão pela qualidade.
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Trabalhos  semelhantes  podem  gerar  mais  conhecimentos  e  apontar

ferramentas  que assegurem a qualidade dos POPs desenvolvidos no âmbito  da

proteção radiológica, contribuindo, consequentemente, para organização dos SPR e

para evitar danos causados pela radiação à saude dos profissionais e dos pacientes

que necessitam do serviço de diagnóstico por imagem em leitos hospitalares.
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APÊNDICE 1
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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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

O projeto de pesquisa Impacto da adoção de Procedimento Operacional Padrão para
exames  radiológicos  em unidades  de  internação  hospitalar, é  desenvolvido  pelo
mestrando em proteção radiológica  Alyson Marcos Gelsleichter  (RG nº 3.663.069 –
SSP/SC, CPF nº 003.353.159-50). Trata-se de pesquisa em Proteção radiológica pelo
Curso  de  Mestrado  Profissional  em  Proteção  Radiológica  do  Programa  de  Pós-
graduação em Proteção Radiológica do Instituto  Federal  de Santa Catarina.  Área de
concentração: Gestão da Qualidade em Saúde e Proteção Radiológica. Sob orientação
da Professora Ma. Andréa Huhn (pesquisadora responsável).

 

A pesquisa tem como objetivo, os seguintes:

Objetivo geral:
 Analisar  o  impacto  da  adoção  de  Procedimento  Operacional  Padrão  para  a

realização de  exames radiográficos  em unidades  de  internação hospitalar  no
cotidiano dos Profissionais das Técnicas Radiológicas de um hospital público do
sul do país.

Objetivos específicos
 Identificar o conhecimento e análise dos Profissionais das Técnicas Radiológicas

em  relação  à  implementação  do  Procedimento  Operacional  Padrão  para  a
realização de exames radiográficos nas Unidades de Internação.

 Detectar fatores que podem influenciar o cumprimento das ações previstas no
documento.

 Descrever possíveis sugestões dos Profissionais das Técnicas Radiológicas para
melhoramento  do  Procedimento  Operacional  Padrão,  ou  nas  condições  de
trabalho que venham a contribuir para o cumprimento das ações previstas no
POP.

O procedimento usado será uma entrevista individual com gravação de áudio e após
transcrição do conteúdo este será submetido à validação pelo entrevistado. Durante a
entrevista  poderá  ocorrer:  cansaço  ou  aborrecimento  ao  responder  o  questionário;
desconforto, constrangimento ou alterações de comportamento durante gravações de
áudio; existe a possibilidade remota do risco de quebra de sigilo.

A pesquisa, foi aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa (parecer no  1.936.110) e se
orientará  e  obedecerá  aos  cuidados  éticos  colocados  pela  Resolução nº  466/12  do
Conselho Nacional de Saúde, considerando o respeito aos informantes participantes de
todo o processo investigativo, observadas as condições de: 
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―  consentimento esclarecido, expresso pela assinatura do presente termo, em duas
vias (pesquisador e participante); 
― garantia de confidencialidade e proteção da imagem individual e institucional.
Salienta-se que os resultados do presente estudo poderão ser apresentados em
encontros ou revistas científicas, 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; 
― liberdade de recusa a participação total, o participante poderá desistir da pesquisa a
qualquer momento, sem qualquer prejuízo; 
― amplo acesso a qualquer informação a cerca do estudo; 
― os registros, anotações coletadas ficarão sob a guarda da pesquisadora principal. Só
terão acesso aos mesmos os pesquisadores envolvidos. 
― garantia de ressarcimento pelo pesquisador caso ocorra despesa pelo participante da
pesquisa no momento da mesma ou decorrente dela.

Eu_________________________________________________,  RG nº:  ___________,
fui  informado/a  dos  objetivos,  procedimentos,  riscos  e  benefícios  desta  pesquisa,
conforme descrito acima. Declaro estar ciente de que solicitaram a minha participação
neste  estudo  e  que  serei  entrevistado/a  por  cerca  de  30  minutos  a  respeito  do
Procedimento  Operacional  Padrão  para  Exames  Radiológicos  em  Unidades  de
Internação.  Estou  ciente  que  não  serei  remunerado/a  para  minha  participação  no
estudo, assim como não terei despesas extraordinárias em virtude desta participação,
caso contrário será ressarcido pelo pesquisador. Tenho conhecimento de que se houver
qualquer  prejuízo material  ou imaterial  em decorrência  da pesquisa poderei  solicitar
indenização, de acordo com a legislação vigente e amplamente consubstanciada. Estou
ciente que posso interrompê-la a qualquer momento, se assim o desejar, sem qualquer
prejuízo. Compreendendo tudo que foi esclarecido sobre o estudo a que se refere este
documento, concordo com a participação no mesmo. Estou ciente que receberei uma
via  deste  termo  de  consentimento  assinado,  o  qual  garante  meus  direitos  como
participante da pesquisa. 

________________________                                         __________________________
   Assinatura do Participante                                                  Assinatura do Pesquisador

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.
E-mail: dass.florianopolis@ifsc.edu.br 

Alyson M. Gesleichter (pesquisador)
Ogê Fortkamp, 236. Trindade.
Florianópolis/SC – 88036-610.
Telefone: (48) 3721-9128
Telefone: (48) 99919-9484
E-mail: alyson.marcos@gmail.com
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APÊNDICE 2
ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
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Os  profissionais  convidados  que  aceitarem  participar  da  pesquisa,  mediante
assinatura  de  termo  de  consentimento  livre  e  esclarecido,  serão  abordados  da
seguinte maneira:

Data: ___________________________ Horário:_____________________________

Formação:___________________________________________________________

Atua na mesma função em outra instituição:________________________________

Quantos anos de atuação nas técnicas radiológicas:__________________________

Questões: 

1.  Quando  você  começou  a  trabalhar  neste  hospital,  como  você  aprendeu  os
procedimentos e rotinas de seu trabalho na instituição?

2. Se nesta época houvessem instruções por escrito sobres esses procedimentos,
você acha que esse aprendizado seria facilitado?

3. E atualmente, você acredita que documentos descrevendo procedimentos podem
ajudar no desempenho das tarefas?

4. O que você entende por POP?

5.  É  de  seu  conhecimento  que  existe  um  POP para  execução  de  exames  em
unidades de internação (no leito)?

OBS: caso necessário o pesquisador irá apresentar o POP e descrever o processo
de confecção e validação do POP.

6.  O  que  você  pensa  sobre  esse  POP?  Na  sua  opinião,  ele  contribui  para  a
execução desse tipo de exame ou não? Porquê?

7. O que você acha sobre a eficácia desse POP, os exames estão sendo realizados
conforme orientado no documento?
a) Se sim, por qual (is) motivo (s):

 O documento foi bem redigido, sendo de fácil entendimento;
 Não modificou  ou  pouco  modificou  a  rotina  de  realização  preestabelecida

para este procedimento;
 As modificações introduzidas são de fácil execução;
 Os profissionais dispõem de todas as condições e recursos para a execução

do procedimento conforme descrito no POP.
b) Se não, por qual (is) motivo (s):

 O documento foi mal redigido, sendo de difícil compreensão;
 Modificou  demasiadamente  a  rotina  preestabelecida  do  procedimento

tornando-o complicado;
 As modificações introduzidas são difíceis de executar;
 Os  profissionais  não  dispõem  de  todas  as  condições  e  recursos  para  a

execução do procedimento conforme descrito no POP.
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8. Na sua opinião, o POP poderia ser melhorado em algum aspecto? O que poderia
ser modificado no POP para melhorá-lo ou adequá-lo à realidade do hospital?

9.  Em  sua  visão,  o  que  poderia  ser  modificado  ou  melhorado  na  estrutura  e
organização do seu ambiente de trabalho que pudesse favorecer o cumprimento das
ações previstas no POP?

10. A implementação desse POP promoveu mudanças no cotidiano de seu trabalho?
Caso tenha notado mudanças, favor descrevê-las.
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ANEXO 1
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

RADIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO
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Hospital Público X Procedimento Operacional
Padrão (POP)

SERVIÇO DE RADIOLOGIA
POP nº 44 – SRX

Exames de Raio-X nas
Clínicas de Internação

Versão: 01 Próxima
Revisão:

Elaborado por: Comissão de Proteção Radiológica Data da Criação: Set/15

Revisado por: Comissão de Proteção Radiológica Data da Revisão: out/16

Aprovado por: Comissão de Proteção Radiológica Data da Aprovação: dez/16

Local de guarda do documento: Desktop do computador 162429, na pasta SRX/POP

Responsável pelo POP e pela atualização: Comissão de Proteção Radiológica

Objetivo: Exames de Raio-X nas Clínicas de Internação

Setor: Serviço de Radiologia Agente(s):  Técnicos  em
Radiologia

ETAPAS DO PROCEDIMENTO: Página 01/02

Os exames de Raios-X deverão ser realizados prioritariamente no Serviço de Radiologia

(ambulatório e emergência)   em virtude da melhor qualidade de imagem para o diagnóstico e

em atendimento ao disposto na PORTARIA 453/98 – ANVISA: 

“ 4.27)  a  realização  de  exames  radiológicos  em  leitos

hospitalares  só  será  permitida  quando  for  inexequível  ou

clinicamente inaceitável transferir o paciente para instalação com

aparelho fixo. ”

1. O processo de realização de um exame radiográfico inicia-se com a confecção da

requisição médica. Para exames em pacientes restritos ao leito hospitalar, o médico solicitante

deverá especificar que o exame será realizado no leito;

2.  Uma  vez  requisitado  o  exame,  cabe  a  equipe  de  enfermagem  responsável  pelo

paciente solicitar ao Serviço de Radiologia a execução do mesmo, informando qual exame foi

prescrito, por meio de contato telefônico nos ramais: 9128 e 9864 (Serviço de Radiologia) nos

plantões diurnos em dias úteis ou 8056 (sala de exames da emergência) nos demais horários1;

3.  O  Profissional  das  Técnicas  Radiológicas  deverá  reunir  os  materiais  necessários

(cassetes, equipamento de raios-x móvel e vestimentas de proteção radiológica) e se deslocar

até a unidade de internação solicitante;

4. Ao chegar na unidade de internação, o Profissional das Técnicas Radiológicas deve

verificar a requisição do(s) exame(s), a localização do paciente e as condições do ambiente

para a realização do procedimento. Também observará isolamentos e precauções em relação a

condição clínica do paciente2;

5. O Profissional das Técnicas Radiológicas averiguará a possibilidade de retirar os
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ETAPAS DO PROCEDIMENTO: Página 02/02

demais pacientes e acompanhantes do quarto  e indicar  o local  adequado para aguardo do

término do exame;

6.  Na  impossibilidade  da  remoção  dos  pacientes  e  acompanhantes,  as  normas  de

proteção radiológica  determinam que o  Profissional  das  Técnicas  Radiológicas  deve adotar

UMA das seguintes medidas:

a)  Protegê-los da radiação espalhada com uma barreira  protetora (proteção de corpo

inteiro) com, no mínimo, 0,5mm equivalentes de chumbo3;

b) Posicioná-los de modo que nenhuma parte do corpo esteja a menos de 2 metros do

cabeçote ou do receptor de imagem.

7.  O  Profissional  das  Técnicas  Radiológicas  deve  colimar  o  campo  de  radiação  na

estrutura de interesse, evitando irradiar desnecessariamente partes do corpo do paciente que

estão fora do objetivo do exame;

8.  O Profissional  das  Técnicas  Radiológicas  deve utilizar  as  vestimentas  de proteção

radiológica e posicionar-se o mais longe possível da fonte de radiação, utilizando toda extensão

do cabo disparador;

9. O Profissional das Técnicas Radiológicas deverá comunicar aos demais profissionais

que estiverem no local para que estejam afastados de no mínimo 2 metros do cabeçote ou do

receptor de imagem no momento de realização do exame;

10.  Vestimentas  de  proteção  radiológica  e  outros  equipamentos  utilizados  devem ser

devolvidos aos locais de onde foram retirados;

11. Imediatamente após o retorno ao setor,  o Profissional das Técnicas Radiológicas

deverá   encaminhar  a  requisição  à  recepção  para  cadastro  no  Sistema  de  Administração

Hospitalar, em seguida processará a imagem e enviará ao sistema PACS4.

¹ Em caso de inoperância da sala de exames da emergência devido a problemas técnicos, os plantões noturnos,

e diurnos em dias não úteis, podem ser realizados no Serviço de Radiologia.  Nestes casos os ramais que

deverão ser contactados  são 9128 e 9864.
2 Em pacientes com isolamento ou precaução de contato verificar cuidados de assepsia e higiene para este

procedimento descritas no POP da Comissão de Infecção Hospitalar entitulado: ROTINA DE PRECAUÇÃO NA

REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA NO LEITO (anexo).
3  Para a proteção de outras pessoas no ambiente, que necessitem ficar a menos de 2 metros da ampola ou

receptor de imagem, pode ser utilizado um avental plumbífero com 0,5mm equivalentes de chumbo.
4 Na  indisponibilidade  do  sistema  o  profissional  verificará  a  possibilidade  de  imprimir  a  imagem em filme

radiográfico, avisando ao setor de internação responsável pelo paciente. Em últimos casos, na impossibilidade

de impressão do filme radiográfico, o médico terá que dirigir-se ao Setor de Radiologia ou sala de exames da

emergência, conforme o caso, para visualizar a imagem diretamente no CR.
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ANEXO 2
PARECER CONSUBSTANCIADO CEP
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