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RESUMO  

  

A radioterapia é uma modalidade que, junto com a cirurgia, tornou-se 
essencial para o sucesso do tratamento oncológico. 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 similares, 
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 aperfeiçoamento 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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INTRODUÇÃO  

  

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

erradicar células tumorais, empregando feixes de radiações ionizantes em doses pré 

– calculadas num determinado tempo a um volume de tecido que engloba o tumor, 

com o menor dano possível às células sadias que se encontram próximas. Ao longo 

do século XX esse método apresentou uma constante evolução, articulando-se 
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inicialmente em diversas áreas da medicina, tecnologia e da física e logo após 

juntando-se progressiva e continuamente com a patologia, a biologia, a genética, a 

imaginologia, a computação e a robótica. A radioterapia, juntamente com a cirurgia, 

se tornou uma das modalidades terapêuticas mais usadas e com maior sucesso dos 

tratamentos para o câncer. Para melhorar a eficácia e aumentar as chances de cura 

dos pacientes, a radioterapia vem cada vez mais sendo aprimorada. É um método 

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

exames físicos e de imagem, determinação da dose e identificação dos órgãos de 

risco (LOPES, 2007; CUNNINGHAM et al, 2010).  

Foi estimado para o Brasil 576 mil novos casos de câncer para 2015, 

mediante a isso, torna-se incontestável o fato de que atualmente, no Brasil, o câncer 

é um problema de saúde pública, sendo assim, seu controle e prevenção devem ser 

priorizados no país (FACINA, 2014). Porém, mesmo com avanços tecnológicos na 

radioterapia, muita coisa ainda deve ser feita para que haja sucesso no tratamento, 

principalmente em relação a segurança. Durante a última década, foi desenvolvida 

uma maior consciência dos riscos no tratamento médico, especialmente os riscos 

que podem ser minimizados ou evitados (KOHN, 2000). Pelo fato do desempenho da 

segurança envolvendo radioterapia ter sido desfavoravelmente comparado a outras 

áreas da medicina ao longo dos últimos anos foram tomadas iniciativas para 

melhorar esta situação através de várias conferências e sessões em reuniões 

profissionais dedicados a este tema (BOOTNEY, 2008; HENDEE, 2011). Após 

muitas abordagens para debater a melhora da segurança do paciente e a qualidade 

do tratamento, foi reconhecido que a aprendizagem com os incidentes é um papel 

fundamental, sendo assim foi iniciado um estudo em junho de 2010 pela American 

Association of Physicists in Medicine (AAPM) para promover o desenvolvimento e a 

utilização de sistemas de aprendizagem em incidentes em radioterapia. A 

aprendizagem de incidentes refere-se a todo o ciclo de feedback de relatos e, em 

seguida, análise e desenvolvimento de intervenções para evitar que o mesmo volte a 

acontecer. Um sistema de disciplina específica é importante para a radioterapia 

devido à complexidade dos processos envolvidos e a necessidade de orientar o 

usuário na coleta de informações importantes (FORD, 2012).  

Atualmente existem ferramentas sistemáticas que auxiliam na gestão de 

qualidade e aprendizagem de incidentes e quase acidentes na Europa e Estados 

Unidos: Radiation Oncology Safety Information System (ROSIS), Safety in Radiation 

Oncology (SAFRON), Radiation Oncology Incident Learning System (RO-ILS) e  

Prevention, Recovery and Information System for Monitoring and Analyses in 

Radiotherapy (PRISMA). No Brasil ainda não existem estudos realizados sobre este 

tipo de abordagem na radioterapia, diante do crescimento da oncologia no Brasil, e 

do tratamento dos tumores sólidos na radioterapia, foi enxergada a necessidade da 

criação de um sistema de aprendizado sobre incidentes, a fim de promover 

melhorias no atendimento, eficácia no tratamento e proporcionar também o 

aprimoramento dos profissionais, o que já contribuiria diretamente para diminuição 

dos incidentes. Desta forma, entende-se que a formulação de um sistema de coleta 

de dados, que se encaixe na realidade e características dos serviços de 

Radioterapia, poderá apontar as principais questões que muitas das vezes passam 

despercebidas, mas somadas a fatores diversos, podem causar incidentes. Então, 

este trabalho tem como objetivo mostrar essas atuais ferramentas e seus resultados. 
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Mostrando como podemos criar no Brasil um Sistema Padronizado de Incidentes em 

Radioterapia (SPIRad) institucional e protocolos voltados para nossa realidade.  

  

DESENVOLVIMENTO 

  

Neste estudo foram utilizados dados coletados durante visitas realizadas em 

2 instituições que oferecem o serviço de radioterapia no Rio de Janeiro. Nas visitas 

foram realizadas, junto aos profissionais, observações sobre como ocorre o 

processo de tratamento de pacientes e sobre como funcionam os protocolos e 

programas (softwares) utilizados no serviço. Durante este tempo, foi possível 

observar uma grande quantidade de casos de câncer de mama e próstata. Para 

nortear as visitas, foram criadas algumas perguntas que foram direcionadas aos 

profissionais, a fim de facilitar a coleta de informações do processo de tratamento 

dos pacientes e dos aparelhos que são utilizados no tratamento.  

Os tópicos mais abordados durante as vivências foram:  

• Aparelhos utilizados na unidade;  

• Procedimentos de calibração do aparelho e testes na sala de tratamento;  

• A quantidade de profissionais de cada instituição;  

• A quantidade de pacientes atendidos por dia;  

• Processo de planejamento do tratamento (obtenção de imagens de TC, 

avaliação e aprovação);  

• Técnicas utilizadas para entrega de dose no tratamento;  

• Checagem de dados e marcação;  

• Registro de incidentes e/ou ocorrências;  

  

RESULTADOS  

  

Após as visitas obteve – se a partir da coleta de informações o quadro 1 para 

ambas as instituições, tais informações foram consideradas relevantes para o 

desenvolvimento deste trabalho. As instituições estão aqui identificadas como Clínica 

1 e Clínica 2.  

   

  Clínica 1  Clínica 2  

Acelerador Linear  ELEKTA 6MV  
Siemens Oncor 6MV e 

Varian Trilogy 10MV  

Procedimento de 
calibração do  

aparelho e testes na 

sala de tratamento  

Diariamente são realizados testes 

mecânicos e dosimétricos no 

aparelho e na sala de exame  

Testes mecânicos e na sala de 
exame realizados diariamente,  
porém testes dosimétricos no 

aparelho realizados 

periodicamente.  

Quantidade de 

profissionais  
Em torno de 18 profissionais  Em torno de 30 profissionais  

Quantidade de 

pacientes atendidos  
60 pacientes por dia  

120 pacientes por dia (sendo 50 no 

Siemens e 70 no Trilogy)  

Imagens de TC para 

planejamento  
Geradas em Tomógrafo 

sequencial dedicado ao setor  
Geradas em Tomógrafo helicoidal 

dedicado ao setor  
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Avaliação e aprovação 

do planejamento  

Após a confecção de moldes é 
revisado e aprovado pelo físico da  
unidade e o médico responsável  

pelo paciente  

Revisado e aprovado em várias 

etapas por um grupo de físicos e o 

médico responsável pelo paciente  

Técnica utilizada para 

entrega de dose  
IMRT* Steep and Shoot com 

moldes confeccionados  

IMRT* Steep and Shoot e VMAT**  
(RapidARC) ambos com colimador 

multileaf  

Checagem de dados e 

marcação  

Ficha com nome completo, foto  
3x4, marcação de isocentro, 

angulação do gantry, desenhos  
anatômicos especificando a 

região a ser tratada  

Ficha com nome completo, foto 
obtida durante o planejamento,  

marcação de isocentro, angulação  
do gantry, especificação por escrito 

da região a ser tratada.  

Registro de incidentes 

e/ou ocorrências  
Em livro, com os relatos do 

incidente.  
Em livro, com os relatos do 

incidente.  

Quadro 1 - Dados obtidos nas vivências realizadas nas Clínica 1 e Clínica 2.  
*IMRT – Radioterapia de Intensidade Modulada/ ** VMAT – Terapia Modulada em Arcos Volumétricos  

Uma informação importante que foi obtida nas visitas é que durante o 

tratamento caso ocorra de o paciente se mexer, o tratamento é interrompido em 

ambas as Clínicas. Na Clínica 1, para dar prosseguimento ao tratamento é feito um 

cálculo de quanto de dose foi entregue numa determinada área e feita a subtração 

de dose do total que tem que ser entregue, a angulação do gantry também é 

anotada, para que o tratamento possa continuar do ponto onde foi interrompido. 

Neste caso é necessário ter que fazer a entrega de dose de cada campo por etapas 

e não automaticamente já que foi interrompido. No Acelerador Trilogy caso ocorra o 

mesmo fato, o tratamento é interrompido, e o sistema já estabelece automaticamente 

a dose que foi entregue, a dose que deixou de ser entregue, a posição de set up do 

gantry e mesa em que ocorreu a interrupção, este acelerador possibilita que o 

tratamento prossiga automaticamente do ponto onde foi interrompido.  

Todas as intercorrências ou problemas que possam surgir são reportadas 

verbalmente ao superior imediato e através de um email interno, onde todas as 

informações são colocadas em pauta e discutidas para uma melhoria do serviço 

prestado, seguindo todas as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear  

(CNEN).  

Observou – se também que em ambas as clínicas existem procedimentos 

padrões determinados por cada uma delas para medidas de segurança e para casos 

de ocorrência de acidentes. Porém não foram observadas estratégias para reduzir 

erros que levem a incidentes e a futuros acidentes, como ocorre nos Estados Unidos 

e na Europa, que há algum tempo vem direcionando uma forte atenção a este 

assunto, mudando assim a cultura existente nos setores de radioterapia, colocando 

em evidencia a segurança necessária para o sucesso do tratamento, para a saúde 

do paciente e do profissional que está realizando o procedimento. Deste modo pode 

– se notar a mudança nos serviços de radioterapia visando a aprendizagem como 

método de prevenção (FORD, 2012). Baseado nas informações das visitas nas 

clínicas e nos resultados da literatura à cerca da radioterapia americana e europeia, 

montamos um modelo inicial para o desenvolvimento de um Sistema Padronizado de 

Incidentes em Radioterapia (SPIRad) voltado para a realidade no Brasil. Nele 

constam perguntas sobre o que diz respeito ao tratamento radioterápico, desde a 

entrada do paciente até a quantidade de dose empregada. O SPIRad visará não só 

notificar, como também informar e ser um método de aprendizagem para que sejam 
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evitadas intercorrências em todas as etapas do tratamento, tentando assim, 

introduzir a cultura de prevenção nos setores que tiverem acesso ao mesmo, pois 

será um sistema que irá trabalhar com informações concretas e com esses dados 

procurará interligar os fatos para formar uma reunião de preceitos que irão dar 

origem a resultados de incidentes e acidentes com estatísticas e protocolos 

eficientes.  

Porém, mais que um questionário, será preciso que haja comunicação, onde 

funções e responsabilidades venham a ser bem definidas. Em caso de 

equipamentos e técnicas novas os treinamentos adicionais serão imprescindíveis, 

assim como a atualização de pessoal. As regras para procedimentos de segurança 

deverão estar sempre visíveis.  

  

   

 

  

Figura 1 – Modelo inicial proposto para o desenvolvimento do sistema.  

   

Os tópicos exibidos na figura são inicialmente simples, mas através do 

campo para relatos será possível especificar detalhes referentes ao incidente, 

protocolos caso existam e sugestões para o seu aperfeiçoamento, ou caso não 
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existam, novos protocolos. Incidentes podem ocorrer na etapa de calibração e 

testes, e se durante o segmento não for tomada alguma providência pode culminar 

em danos ao paciente e/ou ao profissional responsável pelo tratamento, pode 

também ocorrer durante o planejamento, no caso de uma obtenção de imagem em 

que o posicionamento esteja inadequado, podendo acarretar em exposição 

desnecessária ao paciente em órgãos sadios no tratamento. É sempre importante 

ressaltar que sugestões são essenciais para que após a análise dos fatos, seja 

possível obter uma aprendizagem com o ocorrido, e por sua vez, desenvolver novas 

medidas de segurança para os protocolos existentes, de forma a diminuir a 

probabilidade de ocorrência desta mesma falha. As clínicas que possuem mais de 

uma central poderão utilizar este sistema, que tem o propósito de ser online ou até 

mesmo em formulários como no modelo acima, e assim poderão compartilhar suas 

experiências com os incidentes relatados.   

  

  

CONCLUSÃO  

  

A partir das informações colhidas das rotinas das clínicas 1 e 2 e 

observações das mesmas, verificamos as necessidades específicas e comuns entre 

as duas, pontos fortes que podem ser compartilhados e itens indispensáveis na 

formulação de um sistema de relatos de incidentes, buscando compartilhamento das 

ocorrências e das soluções ou condutas perante as incidências, proporcionando 

possibilidade de prevenção e conhecimento de soluções. Foi possível também 

observar que existe uma grande distinção relacionada a rotina de trabalho de ambas 

as clínicas em vários aspectos, como por exemplo o número de funcionários e a 

atribuição das funções dos mesmos, além de ressaltar também aspectos importantes 

como a dupla checagem desde o planejamento até a entrega de dose. Porém, 

independente dessas vantagens, nenhuma clínica está isenta da ocorrência de 

incidentes.  

Sendo assim, com base nas informações, visamos desenvolver um modelo 

inicial para um sistema de registros de incidentes que visa padronizar e até mesmo 

complementar a busca de soluções para determinados incidentes que podem ser 

recorrentes em uma unidade, mas podem ser inéditos em outras, valendo a 

possibilidade da possível criação de planos de prevenção ou protocolos de 

segurança e até mesmo ações a serem tomadas no caso de uma possível 

ocorrência similar que ainda não tenha um protocolo. A intenção da criação desse 

sistema é poder compartilhar a experiência e a vivência nas clinicas, podendo assim 

construir um banco de dados onde poderá ser atualizado diariamente, através de 

senhas e matrículas de usuário para o controle e manutenção do sistema.  

Com o nosso estudo, constatamos que a radioterapia é um método de 

tratamento complexo onde protocolos precisam ser seguidos e uma das ferramentas 

que pode ser utilizada para garantir que todo o processo de tratamento seja 

executado com perfeição de forma que incidentes/acidentes possam ser prevenidos 

com antecedência é utilizar o aprendizado através de experiências com outros 

incidentes ocorridos.   

Concluímos que o SPIRad terá tudo para ser uma boa ferramenta para que 

protocolos existentes no serviço de Radioterapia possam se aperfeiçoar ainda mais, 
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já que no Brasil não se tem conhecimento de sistemas voltados a aprendizagem de 

incidentes. Vale ressaltar que por ser uma iniciativa a implementação desse método 

que já vem sendo utilizado em outros países, ele estará sempre propenso 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 preparado, ter sempre um plano de resposta, com uma clara lista de 

ações, desenvolver e avaliá-las periodicamente.  
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