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Resumo: Um sistema de aprendizagem com  incidentes (SAI) é uma importante ferramenta para 
melhoria de aspectos da segurança do paciente e profissionais. Na radioterapia, SAI vem sendo 
implementado tanto a nível institucional quando no âmbito nacional, sendo uma forma de compartilhar 
lições aprendidas com incidentes já ocorridos. O objetivo deste trabalho é mostrar os resultados 
preliminares do SAI implementado em um departamento de radioterapia. Foram analisados 128 
incidentes por um comitê multidisciplinar, sendo que os grupos de profissionais que mais registraram 
foram físicos médicos, médicos rádio-oncologistas e técnicos de radioterapia. Além disso, os 
incidentes ocorreram e foram detectados principalmente na etapa de tratamento. A sistemática de 
aprendizagem com incidentes mostrou-se uma importante ferramenta de melhoria de processos, de 
acordo com os resultados apresentados, com as ações de melhoria propostas e pela percepção das 
pessoas envolvidas. 
Palavras-chave: segurança, incidente, radioterapia, aprendizagem 

 

Abstract: An incident learning system (ILS) is an important tool for improving aspects of patient and 
staff safety. In radiation oncology, ILS has been implemented both at the institutional level as at the 
national level, allowing to share lessons learned from incidents that have already occurred. The 
objective of this study is to present the preliminary results of the ILS implemented in a radiation 
oncology department. In total, 128 incidents were reviewed by a multidisciplinary committee, and the 
professional groups that registered more were medical physicists, radiation oncologists and radiation 
therapists. In addition, incidents have occurred and have been detected mainly in the treatment step. 
Theincident learning system proved to be an important process improvement tool, according to the 
results shown,the improvement actions proposed and the perception of the people involved. 
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Introdução: A radioterapia é uma modalidade de tratamento que envolve etapas com diversas 
interações multiprofissionais e com equipamentos complexos de alta tecnologia. Uma estratégia para 
redução de riscos utilizada em indústrias de alta confiabilidade (por exemplo, aviação e usinas 
nucleares) é a aprendizagem com incidentes [1]. Um sistema de aprendiagem com incidentes (SAI) é 
um conjunto de capacidades organizacionais que permite a extração de informações úteis de 
incidentes e usar essas informações para melhorar o desempenho organizacional com o tempo  [2]. 
Incidente é um evento ou circunstância que poderia resultar, ou resultou, em um dano desnecessário 
ao paciente [3]. 
A legislação nacional vigente para requisitos de segurança e proteção radiológica em radioterapia 
determina, na seção VI, ações de investigação e medidas corretivas em  resposta a exposições 
médicas não planejadas, a serem realizadas pelo titular, responsável técnico e especialista em física 
médica de radioterapia [4]. 
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados preliminares da implementação do SAI em um 
departamento de radioterapia. 
 
Método: O SAI foi desenvolvido à partir da revisão bibliográfica de outros sistemas descritos na 
literatura e realizadas algumas modificações para adaptar à rotina do departamento de radioterapia 
do estudo. Os registros dos incidentes foram realizados pelos profissionais da radioterapia por meio 
de formulários eletrônicos e em papel acessíveis por todo o departamento. Um Comitê de Qualidade 
na Radioterapia (CQR) composto de 8 profissionais (analista de sistemas, dosimetrista, enfermeira, 
físico médico, médico rádio-oncologista, recepcionista, secretária e técnico de radioterapia) foi 
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montado para conduzir as ações de análise e classificação dos incidentes, que eram feitas em 
reuniões semanais, bem como a implementação das ações de melhoria propostas. O período de 
coleta de dados foi de agosto de 2015 a fevereiro de 2016. 
 
Resultados: Foram realizados 203 registros no  total, sendo que 72 (37,0%) não foram efetivamente 
analisados pelo CQR, pois não atenderam aos critérios de inclusão (eventos ou circunstância que 
causaram, ou com potencial, de causar dano desnecessário ao tratamento do paciente, dano à saúde 
física do profissional ou danos evitáveis à equipamentos), e 128 (63,0%) foram analisados pelo CQR. 
Dos incidentes analisados pelo CQR, segundo a classificação da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), foram 31 (24,2%) “circunstância de risco”, 62 (48,4%) “quase-erro”, 30 (23,4%) “incidente sem 
dano” e 5 (3,9%) “evento adverso”. Os autores dos registros analisados pelo CQR foram: físico 
médico (39,8%), médico rádio-oncologista (28,9%), técnico de radioterapia (25,8%), dosimetrista 
(1,6%) e não informado (3,9%). As proporções das etapas de ocorrência e detecção dos incidentes 
são mostrados na Figura 1. 

 

Figura 1 -  Etapas de ocorrência e detecção dos incidentes registrados. 

No período, foram realizados 33767 sessões de radioterapia, resultando em uma taxa de registros 
totais e analisados por atendimento de 0,59% e 0,37%, respectivamente. Foram propostas 85 ações 
de melhoria e redução de risco como resposta aos incidentes registrados e analisados. 

Discussão e Conclusões: Portanto, o SAI se mostrou uma importante ferramenta de melhoria da 
qualidade e segurança no departamento de radioterapia de acordo com os dados apresentados e da 
percepção das pessoas envolvidas. Os resultados preliminares da introdução no departamento de 
radioterapia do estudo mostrou que houve participação significativa de alguns grupos de profissionais 
(físicos médico, médicos rádio-oncologistas e técnicos de radioterapia), mas pouca participação de 
outros (dosimetristas, enfermagem e administrativos) no registro de incidentes. A principal etapa de 
ocorrência e detecção dos incidentes registrados foi o “tratamento”, apesar da quase totalidade deste 
eventos (96,1%) não implicarem em dano ao paciente (clinico), ao profissional (ocupacional) ou aos 
equipamentos (técnico-operacional). 
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