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RESUMO 

 A radioterapia é uma modalidade que, junto com a cirurgia, tornou-se essencial para o sucesso do tratamento onco-

lógico. No decorrer dos anos a radioterapia vem sendo aprimorada para melhorar cada vez mais a eficácia e aumentar 

as chances de cura. O objetivo deste estudo foi captar dados a partir de visitas in loco em duas clinicas que oferecem 

o serviço de radioterapia no estado do Rio de Janeiro. Após observar que cada clínica possuía procedimentos simila-

res, porém, com alguns métodos distintos mediante a esses dados obtidos, foi desenvolvido um modelo para um 

sistema institucional de registro de incidentes com o intuito de compartilhar resultados para auxiliar no aperfeiçoa-

mento de protocolos de segurança para mitigar possíveis acidentes em uma ou mais unidades. Concluímos que esse 

sistema tem tudo para cumprir a proposta de auxiliar no aprendizado de incidentes, sendo que o mesmo é primário e 

novas atualizações serão de extrema importância para o seu aperfeiçoamento.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A radioterapia é uma forma de atuação terapêutica que tem o propósito de erradicar células 

tumorais. Muitos avanços tecnológicos têm ocorrido nas últimas décadas, porém, muito ainda deve 

ser feito para que haja sucesso no tratamento, principalmente em relação à segurança. Após muitas 

abordagens para debater a melhora da segurança do paciente e a qualidade do tratamento, foi 

reconhecido que a aprendizagem com os incidentes tem um papel fundamental. Diante do 

crescimento da oncologia no Brasil e do número expressivo de acidentes reportados no mundo, foi 

enxergada a necessidade da criação de um sistema de aprendizado sobre incidentes para 

radioterapia. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Este trabalho contou com a realização de pesquisa in loco em duas clínicas de radioterapia no 

Rio de Janeiro. Nessas clínicas foi possível observar a rotina das unidades e as etapas do tratamento. 

A pesquisa se baseou em compreender o funcionamento do fluxo do tratamento do paciente e os 

procedimentos, para isso foram realizadas entrevistas com as equipes multiprofissionais que 

compõe o setor de radioterapia: físicos, médicos, tecnólogos, enfermeiros. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir das informações e observações colhidas a respeito da rotina das clínicas visitadas, foram 

verificadas necessidades específicas e comuns entre ambas, pontos expressivos e itens indispensá-

veis na formulação de um sistema de relatos de incidentes, de forma a compartilhar as ocorrências e 

as soluções ou condutas adotas após as incidências.  

Baseado nas informações das visitas nas clínicas e nos resultados da literatura à cerca da radiotera-

pia americana e europeia (FORD, E.C., SANTOS L.F., PAWLICKI, T., et al, 2012), montamos um 

modelo inicial para o desenvolvimento de um Sistema Padronizado de Incidentes em Radioterapia 

(SPIRad) voltado para a realidade no Brasil. Este sistema visará não só notificar, como também 

informar e ser um método de aprendizagem para que sejam evitadas intercorrências em todas as 

etapas do tratamento, pois será um sistema que irá trabalhar com informações concretas e com esses 
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dados procurará interligar os fatos para formar uma reunião de preceitos que irão dar origem a re-

sultados de incidentes e acidentes com estatísticas e protocolos eficientes.  

 

Tabela 2: Modelo inicial proposto para o desenvolvimento do sistema. 

 

 

CONCLUSÕES 

O modelo aqui desenvolvido para o SPIRad é o início de uma nova visão em termos de gestão da 

qualidade, este modelo deverá ser aperfeiçoado para que seja uma boa e adequada ferramenta para 

que os processos existentes no serviço de radioterapia possam ser ainda mais aperfeiçoados, já que, 

no Brasil, não se tem conhecimento de sistemas institucionais voltados a aprendizagem de inciden-

tes específicos em radioterapia. Vale ressaltar, que a implementação desse método que já vem sendo 

utilizado em outros países (MARTINS,2014), e é uma iniciativa pioneira em nosso país, por isso 

estará propensa a atualizações e inovações no seu conteúdo, buscando assim, aperfeiçoar ainda mais 

o sistema, e apesar de todas as medidas, exposições acidentais podem ocorrer, é preciso estar prepa-

rado, ter sempre um plano de resposta, com uma clara lista de ações, desenvolver e avaliá-las perio-

dicamente. 
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