
Aspectos Humanos na Gestão
de Risco em Radioterapia



Experimentos em Hawthorne

Western	Electric	Company	- Western	Electric	Company	Photograph	Album,	1925.



Experimentos em Hawthorne

“Ao invés de	tratar os trabalhadores como apêndices das	máquinas ’,”	Jeffrey	Sonnenfeld
anotou em sua analise detahada sobre os estudos,	os experimentos de	Hawthorne	
trousseram à luz	ideias sobre influências motivacionais,	satisfação com	o	trabalho,	
resistência a	mudanças,	normas dos	grupos,	participação dos	trabalhadores e	liderança
efetiva.	Esses foram conceitos inovadores em 1930.	Do	ponto de	vista	de	liderança hoje,	
organizações que	não prestam atenção suficiente às ”pessoas”	e	variáveis ”culturais”	tem		
consistentemente menos sucesso que	aquelas que	prestam.	Do	ponto de	vista	de	
liderança hoje,	organizações que	não prestam atenção suficiente às pessoas e	aos
sentimentos e	relações entre	elas ”	tem		consistentemente menos sucesso que	aquelas
que	prestam.	A	mudança que	você e	seus colaboradores estão trabalhando para	alcançar
não serão mecânicas,	mas	humanas.



Radioterapia é multidisciplinar

Em Segurança (ou outro	tema)	é
necessário a	opinião e	participação
de	TODOS.

Pessoas são 
Importantes!
“ 

”



Objetivos

• Ilustrar alguns conceitos e teorias de Comportamento Humano

• Apresentar um modelo de classificação para o Desempenho Humano

• Apresentar um modelo de classificação de Falhas Humanas



Necessidades Humanas – Pirâmide de Maslow



Rápido e devagar

Sistema	2	(devagar)		
Analítico

Sistema	1	(rápido)	
Intuitivo

~	5%

~	95%

Amos	Tversky and Danny	Kahneman



Heurísticas	e	Viesses

Importante	no	momento	de	adicionar	EI,	Barreiras	e	
redutores	(frequencia principalmente)



Heurísticas



Heurísticas

• REPRESENTATIVIDADE

• DISPONIBILIDADE



Heurísticas

• ANCORAGEM

• AFETO



Viesses

• Viés	de	Confirmação
• Físico	atribui	CQ	de	IMRT	que	não	”passa”	a	diversos	fatores	e	não	a	uma	

eventual	falha	no	AL
• Viés	de	DISPONIBILIDADE

• Achar	que	todo	paciente	com	dor	no	peito	está	tendo	uma	parada	cardíaca	
porque	UM	paciente	teve	uma	parada	e	apresentava	dor	no	peito

• Efeito	de	Ambiguidade
• Escolha	de	um	equipamento	X baseado	na	falta	de	informação	sobre	algum	

aspecto	do	equipamento	Y,	mesmo	após	avaliaçao detalhada	que	mostra	a	
equivalencia entre	os	dois	e	o	equipamento	X ser	bem	mais	caro.

• ”Escalação”	Irracional
• Equipe	decide	não	alterar	um	tratamento	que	está	sendo	executado	porque	o	

planejamento	já	foi	muito	complicado/demorado



Viesses
• Cegueira	não	Intencional

• Massa	de	tireóide negligenciada	numa	TC	de	simulação	para	tratamento	de	
mama

• Viés	de	INTERVENÇÃO
• Estabelecer	longa	lista	de	verificação	após	um	incidente	infrequente	e	de	menor	

gravidade	ocorrer.
• Criar	um	monte	de	Barreiras	pra	RB	depois	de	”rodar”	o	SEVRRA.





PDI – Índice de Distância de Poder

Quanto as pessoas 
com menos 
”poderosas” aceitam 
e esperam que a 
distribuição de poder 
seja distribuída de 
forma não igual. 

Não existe certo ou errado, 
mas quanto MENOR o 
PDI, MAIS SEGURO

será seu Departamento.

“ 
”



Modelos	de	Performance	Humana



Categorias de Performance Humana

Raro Frequente
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CONHECIMENTO

REGRAS

HABILIDADES

Categorias de	Performance	Humana	- Jens	Rasmussen



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
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Performance Baseada em Regras

• Tarefas mais complexas,	raras;

• Regras escritas ou não;

• Treinamento sobre as	regras;

• Práticas seguras necessitam

regras (protocolos,	

procedimentos…).
– Calibrar movimentos do	portal	

eletronico

– Proteção Radiológica
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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.

– Realizar análise de	Risco (SEVRRA) Raro Frequente
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Modelos	de	Falhas	Humanas

Ontem	a	Geórgia	falou	sobre	as	Probabilidades	associadas	
as	falhas	humanas.



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.

Ninguém erra de propósito.
Se é de proposito, é uma 
VIOLAÇÃO e não ERRO.
“ 

”



ERROS



Erros Baseados em Habilidade

• Deslizes

– Falha ao executar uma ação de	rotina

– Falta de	atenção

– Esquecer de	zerar o	eletrômetro entre	

leituras;

– Confundir pinta com	tatuagem no	paciente.

Quem comete deslize é a 
pessoa MENOS capaz de 
detectar esse erro.

Vide	Robustez	Barreiras

“ 
”



Erros Baseados em Habilidade

• Lapsos

– Relacionados a	memória

– Esquecer de	checar SSD	ao posicionar um	

paciente

– Esquecer de	agendar a	consulta de	retorno



EQUÍVOCOS



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



Violações de Rotina

– Costumes

– Não identificar o	paciente corretamente

– Não comunicar que uma fração de	

tratamento foi cancelada

Sempre faço isso! Não dá 
nada...“ ”



Violações Situacionais

– Motivadas por alguma pressão.	Atalhos

– Não realizar todos os testes	diários para	não

atrasar os tratamentos

– Agendar 2	pacientes no	mesmo horário

Não tive opção.“ ”



Violações Excepcionais

– Vista	como única alternativa para	resolver	

alguma situação

– Tratar um	paciente sem o	portal	estar corrigido

– Tratar um	paciente no	modo de	serviço,	porque o	

MLC	está “travando”.

Não avaliei bem a situação.“ ”
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Árvore de Culpabilidade









Sumário

• Envolvimento	de	todos	os	profissionais	na	análise	de	risco	é	
muito	importante;

• Todas	as	pessoas	são	diferentes	e	possuem	necessidades	
diferentes	(Maslow);



Sumário

• Humanos	erram	devido	a	diversos	fatores:	viesses	e	heurísticas	
ou falhas	no	sistema.	Ter	consciência	disso	nos	ajuda	a	planejar	
nossas	ações	de	segurança.



Sumário

• Nem	todos	os	ERROS	humanos	são	iguais	e	devem	ser	tratados	
como	se	fossem	na	gestão	de	riscos.




