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Performance Humana 

•  Categorias de Performance - Jens 
Rasmussen 

– Baseado em Habilidade 

– Baseado em Regras 

– Baseado em Conhecimento 



Performance Baseada em Habilidade 

•  Tarefas rotineiras. Podem incluir 
checagens ou não 

•  Habilidades podem ser melhoradas 
através de repetição 
–  Aquecimento da Máquina de manhã 

–  Planejamentos simples 



Performance Baseada em Regras 

•  Tarefas mais complexas, raras ou 
críticas 
–  Regras escritas ou não 

–  Treinamento sobre as regras 

–  Práticas seguras necessitam regras (protocolos, 
procedimentos…) 

–  Calibrar movimentos do portal eletronico 

–  Proteção Radiológica 



Performance Baseada  
em Conhecimento 

•  Situações novas. Nenhuma (ou pouca 
familiaridade) 

•  As REGRAS tem que ser feitas na hora e as 
HABILIDADES desenvolvidas durante a 
execução 

•  + Educação do que treinamento 

•  Envolve entender as consequencias das 
ações 
–  Troca de Fabricante das fontes de LDR 
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Modelos de Falhas 

•  ERRO 
–  Plano correto, mas ações não seguem como 

planejado (habilidades e regras) 
–  Não fazer aquilo que se pretendia fazer 

•  EQUÍVOCO 
–  Ações seguem como planejado, mas o plano não 

era o correto (conhecimento e regras) 
–  Fazer o errado acreditando estar certo  

•  VIOLAÇÕES 
–  Desvio intencional do plano aprovado 
–  Fazer o errado (conscientemente) por algum 

motivo. 



Erros Baseados em Habilidade 

•  Deslizes 
–  Falha ao executar uma ação de rotina 

–  Falta de atenção 

–  Esquecer de zerar o eletrometro entre 
leituras 

–  Confundir pinta com tatuagem no paciente 



Erros Baseados em Habilidade 

•  Lapsos 
–  Relacionados a memória 

–  Esquecer de checar SSD ao posicionar um 
paciente 

–  Esquecer de agendar a consulta de retorno 



Equívocos Baseados em Regras 

•  Aplicar uma Regra inapropriada 
–  Calcular um feixe de 10MV usando a tabela de 

6MV 

•  Não aplicar uma Regra 
–  Muitas vezes baseados em “tradição”. 

–  Apertar OK para as mensagens sem ler 

–  Preencher a ficha após o médico ter 
assinado 



Equívocos Baseados  
em Conhecimento 

 
–  Relacionados a situações novas 

–  Reposicionar um paciente nas marcas após 
fazer uma imagem de IGRT 



Violações 

•  Rotineiras 
– Costumes 

–  “sempre faço isso, não dá nada” 

 
–  Não identificar o paciente corretamente 

–  Não comunicar que uma fração de 
tratamento foi cancelada 



Violações 

•  Situacionais 
– Motivadas por alguma pressão. Atalhos 

–  “não tive opção” 

 
–  Não realizar todos os testes diários para 

não atrasar os tratamento 

–  Agendar 2 pacientes no mesmo horário 



Violações 

•  Excepcionais 
–  Vista como única alternativa para 
resolver alguma situação 

–  “não avaliei bem a situação” 

 
–  Tratar um paciente sem o portal estar 

corrigido 
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Árvore de Culpabilidade 

•  Referência Principal: 



Árvore de Culpabilidade 
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Como evitar que os eventos  
adversos voltem a ocorrer? 

•  Propor Ações 
–  Foco nos elementos do sistema que 
causaram o evento 

–  NÃO focar NAS pessoas, focar em como 
fazer com que elas tenham uma 
interação mais efetiva com o sistema 



Desenvolvendo as Ações 

1.  Mapeie a ação as causas do eventos 
2.  Pense e identifique maneira de 

melhorar, redesenhar, homogeneizar 
o processo para todos. 

3.  Escreva as ações de maneira 
ESPECÍFICA, CONCRETA E SIMPLES 
•  Quem vai fazer 
•  O que vai fazer 
•  Onde 
•  Quando 
•  Por que 
•  Como  



Desenvolvendo as Ações 

4. Consulte a pessoa responsável pela 
ação 

5.  Faça um teste/simulação antes de 
implementar definitivamente 



Hierarquia das Ações 

•  Trata da Efetividade das Ações 
–  Baseado em fatores humanos 

–  Ações mais efetivas controlam as 
limitações de comportamento humano 

•  Ações Alta Efetividade 

•  Ações de Efetividade média 

•  Ações de pouca Efetividade 



Ações de Alta Efetividade 

•  Melhores em remover a dependencia 
humana 
–  Físicas e permanentes 

–  Força o usuário a agir como planejado 

–  Senha com 8 caracteres, maiúscula, minuscula… 
(não deixa criar senha que não obedeçam ao 
critérios) 



Ações de Efetividade média 

•  Não confia no usuário, mas não tem 
total controle sobre erros humanos. 
–  Ajuda ao usuário relembrar o processo? 

–  Serve como guia? 

–  Reduz as variações no processo? 

–  Checklist ao lado do computador com os 
requesitos para criar a senha. 



Ações de baixa Efetividade 

•  Suporta o processo, mas depende 
somente dos usuários 
–  Informa o usuário? 

–  Estabelece regras? 

–  Comunicar a todos que as senhas de computados 
devem obedecer aos criterios desejados. 



Hierarquia das Ações 

EFETIVIDADE	DAS	AÇÕES	 Exemplos	

ALTA	 Mudanças	Bsicas/arquitetônicas	
Interlocks	
Remover	passos	desnecessários	dos	
processos	
Padronizar	procesos	
…	

MÉDIA	 Sistemas	de	redundância	
Aumento	de	mão	de	obra	
Melhorias	nos	soQwares	
Eliminar	Distrações	
Checklists	
Melhorar	documentação	e	comunicação	

BAIXA	 Checagem	dupla	
Avisos	e	eVquetas	
Memorandos	
Treinamentos	
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