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INCIDENTE é uma variação 
não esperada e não 

desejada do comportamento  
normal de um sistema, que 
causa, ou tem potencial 
para causar, um dano  

Cooke	  e	  Rohleder,	  2006	  

SISTEMA DE APRENDIZAGEM COM 
INCIDENTES (SAI) é uma sequência de 

atividades e habilidades que permitem a 
extração de informações úteis de 

incidentes e usá-las para a melhoria da 
qualidade e segurança do processo de 

tratamento do paciente e do ambiente de 
trabalho dos profissionais  
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Motivadores: resultados positivos 
-  “To Err is Human“ (2000): identificação e aprendizagem com erros -> 1 das 4 

recomendações para melhoria de segurança no cuidado à saúde 

-  Cooke et al (2006): guia de referência para implementação de um sistema de 
aprendizagem com incidentes  

-  “Toward Safer Radiotherapy” (2008): estudo sobre erros em Radioterapia no 
Reino Unido (2000-2006) -> dentre as principais recomendações, também está o 
estabelecimento de um sistema de registro e análise de erros, e enfatiza a 
importância do envolvimento de todos profissionais para disseminação das 
lições aprendidas.  

-  Pronovost et al (2009): uso de investigação sistemática de acidentes aéreos e 
quase-erros diminuíram em 73% o risco de acidentes em 10 anos 

-  Hendee e Herman (2011): SAI está entre os 6 pontos principais da ASTRO para 
melhorar segurança do paciente em radioterapia e entre as 20 recomendações 
elaboradas após uma conferência “Safety in Radiation Therapy: A Call to 
Action” (24-25/06/2010, Miami) – 400 profissionais 

-  Clark et al (2013): uso de SAI incentivou o relato de incidentes (mesmo quando 
não afetava diretamente o paciente) e serviu como meio proativo de melhorar 
cultura de segurança e qualidade. Além disso, diminuiu barreira cultural entre 
os grupos de profissionais envolvidos 

 
 
 
 
 



Motivadores: exigências legais 

ANVISA RDC20 (2006) 
 

 
 
 
 
 

5.3.6 Compete aos Técnicos de Radioterapia: 

f) informar quaisquer achados anormais verificados durante o tratamento e nos equipamentos, bem 

como qualquer suspeita que possa resultar em erro de administração de dose;  

 

 

7. NOTIFICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E AÇÕES EM SITUAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS GRAVES 

7.1 O Responsável Técnico deve notificar e investigar qualquer evento adverso grave ocorrido no 

serviço de radioterapia, em especial quando os mesmos se relacionarem a: 

 a) tratamento administrado por equívoco a um paciente, tecido ou órgão;  

 b) dose ou fracionamento diferentes dos valores prescritos; 

 c) qualquer falha de equipamento, acidente, erro de administração de dose ou situação anormal. 

  

7.2 Os eventos adversos graves devem ser notificados em até 24 (vinte e quatro) horas a uma das 

autoridades sanitárias componentes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

  

7.3 Na investigação, devem ser adotadas as seguintes medidas: 

 a) calcular ou estimar as doses recebidas e sua distribuição no pessoal atingido; 

 b) avaliar a correlação dos eventos adversos com a exposição à radiação; 

 c) indicar e aplicar as medidas corretivas necessárias para evitar a repetição de tais situações; 

 d) apresentar à Vigilância Sanitária um relatório que exponha as causas da situação 

investigada e as medidas corretivas adotadas; 

 e) informar o acontecido aos indivíduos atingidos. 



CNEN NN 6.10 (2014) 

Seção VI 

Da Investigação de Exposições Médicas não Planejadas 

 

Art. 26 O titular, o responsável técnico e o especialista em física médica de 

radioterapia devem investigar imediatamente qualquer tratamento ou fração de 

tratamento terapêutico administrado a um paciente que seja diferente do planejado. 

 

Parágrafo único. Na ocorrência de algum tratamento diferente do planejado o titular, 

o responsável técnico e o especialista em física médica de radioterapia devem: 

I - conduzir a investigação para determinar a dose recebida e sua distribuição no 

paciente; 

II - aplicar as medidas corretivas sob sua responsabilidade; 

III - indicar as ações para prevenir sua reincidência; 

IV - submeter à CNEN, logo após a investigação, um relatório que esclareça as causas 

do acidente, bem como as providências tomadas; e 

V - informar por escrito ao paciente e ao médico solicitante sobre o acidente. 

Motivadores: exigências legais 
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Incidentes 
INCIDENTE é uma variação não esperada e não desejada do comportamento 

normal de um sistema, que causa (“evento adverso) ou tem potencial para causar 
(“quase-erro) um dano a pessoas ou equipamentos 

*Não serão considerados aspectos psicológicos (Ouvidoria) e econômicos (Serviço Social) 
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Detecção e Ação Remediadora 
 
. Detecção: ação ou circunstância que resulta na descoberta de um 
incidente 
 
. Fatores atenuantes ao dano: ações ou circunstâncias que previnem ou 
moderam a progressão de um incidente em direção ao dano para o 
paciente (minimizar e controlar os danos) – “ação remediadora” 

WHO,	  2009	  
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.  Datas (ocorrência e detecção)   

.  Etapas (ocorrência e detecção)   

.  Indivíduo ou objeto impactado 

.  Responsável pelo registro (opcional) 

.  Descrição do incidente 

.  Ação remediadora (imediata) 

Registro 



INCIDENTE	  

APRENDIZAGEM	  

Inves1gação	  
formal?	  

Sistema de aprendizagem com 
incidentes aplicado à Radioterapia 



“Técnica dos 5 por quês” 

Análise preliminar 
1)  Estabelecer a sequência de acontecimentos 

(“cadeia de eventos” ou “trajetória do 
incidente”) 

2)  Identificar os fatores que podem ter contribuído 
para o incidente ocorrer  

EVIDÊNCIAS (“PROVAS”) 
-  Conversa com autor do registro/envolvidos 
-  Documentação (papel/sistema) 
-  Fotos 
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Classificação 

-  Reuniões semanais do Comitê de Qualidade da 
Radioterapia (CQR) 

-  Análise e discussão conjunta entre os membros 



Falha na administração 
medicamentosa 

Não realização do 
procedimento 

Queda do indivíduo 

Infecção/contaminação 
do indivíduo 

Falha na definição da 
conduta terapêutica 

Falha na realização do 
planejamento 

Falha na realização do 
tratamento 

Falha na identificação de 
eventos adversos 

Incidente com dano 
(Evento adverso)* 

  Incidente sem dano* 

  Quase-erro 

  Circunstância de risco Violação 

Equívoco 

Erro 
  Fatores externos 

Fatores 
organizacionais 

Fatores do 
ambiente de 

trabalho 

Fatores 
situacionais 

Sistemas de 
comunicação e 

Cultura de 
segurança 

  Fraca 

  Intermediária 

 Forte 

AÇÕES FALHAS LATENTES 
(FATORES CONTRIBUINTES) 

FALHAS ATIVAS EFEITOS E MODOS 
DE FALHAS BARREIRAS 

INCIDENTES  
(Clínico, Ocupacional e 
Técnico Operacional) 

ANÁLISE PRELIMINAR (ANÁLISE DE CAUSAS RAÍZES) 

  *Severidade: Crítico, 
Grave, Moderado, Leve, 

Nenhum APRENDIZAGEM 

PROCESSO DE ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE INCIDENTES (SAI) 
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Comunicações 

Evento Adverso Clínico deve ser comunicado ao radio-oncologista responsável 
pelo paciente; quando severidade (aspectos medicos) Moderado, Grave ou 

Crítico, comunicar Gerentes Radioterapia e Qualidade Hospitalar.  
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Investigação de Incidentes 
-  Incidentes com danos (eventos adversos) graves e críticos 

-  Incidentes com grande oportunidade de aprendizagem 

“Técnica dos 5 por quês” 

“Diagrama de 
Ishikawa ou 
Espinha de 

Peixe” 
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Divulgação dos resultados (“feedback”) 

Relatório de alguns incidentes na Radioterapia 
Período: NOVEMBRO 2015 

DATA DA 
OCORRÊNCIA 

ETAPA DA 
OCORRÊNCIA 

ETAPA DA 
DETECÇÃO INCIDENTE CATEGORIAS AÇÕES DE MELHORIA E REDUÇÃO DE RISCO* 

03/11/15 Simulação Tratamento Capa da ficha e setup note com acessórios 
incorretos, paciente iniciou tratamento com 
base acrilica, suporte C e joelho M, médico e 
físico acompanharam inicio (portal ok), porém 
planejamento foi realizado com prancha preta 
como consta em foto e DRR - identificado pelo 
técnico durante rotina de tratamento 

Incidente sem 
dano 

# Revisão do POP da simulação pelo Thafarel, que irá 
disponibilizar posteriormente aos técnicos e passar em 
treinamento do dia 28/11 (Prazo: Thafarel - 28/11/15) 

12/11/15 Tratamento Tratamento Paciente de REPLAN e shift realizado 
conforme indicado para o novo plano, mas 
médico corrigiu o portal usando DRR do plano 
antigo, que estava arquivado na ficha - 
identificado pelo técnico ao começar a repetir 
portal solicitado pelo médico 

Quase-erro & Reforçada a ação já recomendada para aquisição de 
pasta apropriada para replanejamentos 

30/09/15 Simulação Tratamento Paciente replanejou e máscara antiga não foi 
descartada - identificado no inicio de novo 
plano 

Quase-erro # Criação da ficha de replanejamento com responsável por 
descarte de acessórios antigos (Prazo: Rose - 18/12/15) 

16/11/15 Tratamento Tratamento Não realização adequada do "portal imrt 
mama" - identificado na avaliação de portal 

Incidente sem 
dano 

# Comunicação oficial a todos os técnicos em reunião 
mensal da rotina de portais de mama com IMRT (Prazo: 
Ellen - 28/11/15) 

18/11/15 Simulação Planejamento Paciente realizou 2 tomografias com limites de 
cortes inadequados para planejamento - 
identificado no delineamento 

Incidente sem 
dano 

& Revisão do protocolo de aquisição de imagens e criação 
de um "resumo"para melhorar comunicação (Prazo:Rose - 
06/01/16) 
# Reforçar em reunião médica que orientações especiais 
para simulação, ou solicitação da presença do médico em 
casos especiais, devem ser feitas por escrito na ficha 
técnica pelo médico (Prazo: Lucas - 04/12/15) 

24/11/15 Planejamento Tratamento Paciente de hipofracionamento de próstata 
que precisa tratar com IGRT Clarity, e não 
havia referência aprovada - identificado na 1a 
vez 

Incidente sem 
dano 

# Melhoria do fluxo do Clarity, incluindo barreiras (Prazo: 
Rose - 18/12/15) 

*Status das ações: 
& necessitam aprovação da coordenação do departamento, ou seja, são 
recomendações do Comitê Interno da Qualidade (não oficiais) 
# já foram ou estão sendo executadas 

*Aprendizado holístico: formal (treinamento, procedimentos, reuniões, etc( e 
informal (conversas, comportamentos, “rádio peão”, etc( 
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Erro	  
61%	  

Equívoco	  
16%	  

Violação	  
15%	  

Falha	  de	  
equipamento	  

4%	  

Não	  
iden:ficada	  

4%	  

31-‐	  Checagem	  da	  
ficha	  técnica	  e	  
aprovação	  do	  
plano	  para	  
tratamento	  

(Físico	  Titular)	  
24%	  

42-‐	  Checagem	  da	  
ficha	  técnica	  para	  

tratamento	  
(Técnico	  de	  
Radioterapia)	  

17%	  

43-‐	  Checagem	  
dos	  filmes	  portais	  
(Médico	  Titular)	  

10%	  

Outros	  
49%	  

83 falhas de 
barreiras 

12.	  Falha	  na	  
execução	  do	  

posicionamento	  e	  
acessórios	  de	  
imobilização	  

8%	  

24.	  Falha	  na	  
documentação	  
(impressões)	  do	  
planejamento	  

7%	  

25.	  Falha	  na	  
confecção	  da	  ficha	  
de	  tratamento/
inserção	  de	  

informações	  no	  
sistema	  de	  

gerenciamento	  
13%	  

33.	  Falha	  na	  
avaliação	  do	  
portal/IGRT	  

8%	  

Outros	  
64%	  

142 falhas 
ativas 

Resultados 



Resumindo… 
-  Incidente é parte de qualquer sistema produtivo 
 
-  SAI: ferramenta que utiliza incidentes para melhoria de 

processos 

-  Registro, investigação e plano de ação: exigidos por 
legislação nacional e recomendações internacionais 

-  Risco pode e deve ser controlado (eliminar perigos e 
projetar barreiras)  

-  Todos os humanos são falíveis -> entender a natureza da 
falha humana ajuda melhorar a eficácia do sistema 



Exercício 
Um	   planejamento	   de	   IMRT	   de	   CP	   foi	   gerado	   normalmente	   e	   iniciado	   o	  
tratamento.	   No	   4o	   dia	   de	   tratamento,	   o	   médico	   resolveu	  modificar	   o	   plano	  
(delineamento	   e	   fracionamento).	   No	   5o	   dia,	   o	   esico	   replanejou	   o	   caso	   e,	   ao	  
salvar	  o	  plano,	   apareceu	  uma	  mensagem	  de	  erro	  e	  o	  usuário	   apertou	  YES.	  A	  
par:r	  daí,	  os	  pontos	  de	  controle	  do	  MLC	  e	  DRR’s	  do	  paciente	  não	  foram	  salvos	  
na	  base	  de	  dados.	  O	  sokware	  travou	  e	  o	  usuário	  forçou	  o	  término	  do	  mesmo.	  
Como	  para	  avaliação	  da	  distribuição	  de	  dose	  não	  são	  necessários	  os	  dados	  de	  
pontos	   de	   controle	   de	  MLC	   (os	   arquivos	   das	   fluências	   haviam	   sido	   salvas),	   o	  
medico	   revisou	   e	   aprovou	   o	   plano.	   Com	   intuito	   de	   começar	   rapidamento	   o	  
novo	  plano	  do	  paciente	  naquele	  dia,	  o	  esico	  aprovou	  o	  caso	  para	  tratamento,	  
não	  gerando	  plano	  de	  verificação	  de	  QA	  e	  realização	  de	  dupla	  verificação	  por	  
segundo	  esico	  (protocolos	  do	  departamento).	  No	  console,	  o	  formato	  do	  campo	  
apareceu	  com	  as	   laminas	  abertas,	  mas	  os	   técnicos	   também	  não	  perceberam.	  
Após	  o	  3o	  dia	  de	  tratamento	  do	  novo	  plano,	  foi	  gerado	  um	  plano	  de	  verificação	  
de	  QA	  e	  o	  erro	  foi	  detectado.	  O	  paciente	  tratou	  3x13Gy	  com	  o	  campo	  aberto	  e	  
teve	  sérias	  complicações	  que	  o	  levou	  a	  morte	  anos	  depois.	  

Fonte:	  Aula	  IAEA	  
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