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RESUMO 

A radioterapia vem apresentando constantes aprimoramentos para se tornar cada vez mais eficaz, contribuindo, assim, 

para aumentar as chances de cura dos pacientes. Neste sentido, a aprendizagem com incidentes ganhou grande destaque 

durante sucessivas abordagens sobre a segurança do paciente. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta 

para registro e análise de incidentes em radioterapia e aplica-la em clínicas do Rio de Janeiro com o intuito de 

implementar a política de gestão da qualidade e de cultura de segurança. Foram realizadas etapas que envolveram a 

análise dos mapas de processo para o enriquecimento do sistema (chamado de Sistema Padronizado de Incidentes em 

Radioterapia - SPIRad) que já conta com uma versão em formulário físico. A proposta é a conversão deste formulário 

para uma ferramenta digital para ser utilizada por meio de intranet. A etapa seguinte é a aplicação da mesma em clínicas 

de radioterapia do Rio de Janeiro e a avaliação dos resultados obtidos com o objetivo de possíveis aprimoramentos 

através de feedbacks dos usuários. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A radioterapia é uma forma de atuação terapêutica com o uso de radiação ionizante. Esse método 

complexo é constituído de várias etapas, entre as quais podemos citar: planejamento, exames físicos 

e de imagem, determinação da dose e identificação dos órgãos de risco [1].  Um aspecto importante 

do sucesso do tratamento radioterápico diz respeito à segurança do paciente [2]. A melhora da 

segurança do paciente e a qualidade do tratamento estão diretamente ligadas à aprendizagem com os 

acidentes e incidentes, e neste sentido algumas ferramentas têm sido desenvolvidas [3, 4]. Diante do 

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

foi observada a necessidade da criação de uma ferramenta que atendesse a realidade do país, 

auxiliando não só no registro e aprendizagem com acidentes e incidentes, mas que também possa 

auxiliar na gestão da qualidade que garanta o atendimento dos requisitos de segurança. Este 

trabalho tem como objetivo criar um sistema de registro de acidentes e incidentes em radioterapia 

com a finalidade de compartilhar as experiências e resultados de forma a aprimorar a gestão da 

qualidade em um serviço de radioterapia.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi necessário realizar algumas etapas como a revisão de 

toda a terminologia e análise dos mapas de processo de tratamento para que fosse possível 

enriquecer o Sistema que já conta com uma versão inicial e é chamada de Sistema Padronizado de 

Incidentes em Radioterapia (SPIRad). Entretanto, a proposta é a de conversão deste formulário para 

uma ferramenta em formato digital com o intuito de ser utilizada por meio de intranet. Para a 

conversão do formulário, serão utilizados recursos como HTML5 e PHP para torná-lo uma página 

digital e o MySQl para a implementação do banco de dados. Após a finalização da ferramenta, a 

próxima etapa consiste em aplica-la em clínicas de radioterapia do Rio de Janeiro e, durante o 

período de aplicação da mesma, realizar a avaliação dos resultados obtidos para possíveis 

aprimoramentos da ferramenta através de feedbacks dos usuários. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Realizadas as etapas citadas na metodologia, foi possível modificar o modelo do formulário 

disponível inicialmente em papel como mostra a Figura 1, e com os resultados obtidos durante a 

pesquisa, foi possível expandir os campos e dividir o sistema em 3 formulários sequenciais e migrar 

para o formulário digital como mostra a Figura 2. Esse sistema será utilizado pelo método da 

INTRANET, ou seja, as clínicas de uma determinada rede poderão compartilhar suas informações 

sobre eventos ocorridos entre elas. 

Figura 1: Modelo em formulário de papel proposto para o sistema. 

 

Figura 2: Modelo digital do sistema após a conversão. 
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O sistema digital será aberto a updates em sua estrutura e funcionamento atendendo os constantes 

feedbacks dos usuários, com a intenção de aprimorar cada vez mais a ferramenta e facilitar seu 

manuseio.   

 

4. CONCLUSÕES 

O desenvolvimento da ferramenta SPIRad foi concluído e entrará em fase de experimentação 

prática nos serviços de radioterapia citados no mês de outubro. Após a conclusão do ambiente 

digital do SPIRad, a princípio, é possível afirmar de acordo com a abordagem do questionário 

eletrônico que o SPIRad será de grande utilidade no aprimoramento de protocolos de tratamento, 

uma vez que será possível além de reportar, também analisar os eventos para obtenção de 

informações que impactam no tratamento possibilitando empregar medidas para diminuir os riscos. 

Pelo fato de ser uma ferramenta voluntária e, por isso mesmo, ser uma ferramenta institucional de 

característica instrutiva e não punitiva, o SPIRad auxíliará na política de gestão de qualidade e na 

cultura de segurança do paciente. Espera-se que os primeiros resultados provenientes da aplicação 

teste nos serviços de radioterapia estejam consolidados até dezembro de 2017. 
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