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AGENDA

• Contexto

• Conceitos

• Ferramentas

• Ações
OBJETIVO: ilustrar alguns conceitos de gestão de risco em 
radioterapia e apresentar algumas ferramentas, incluindo a 

matriz de risco
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CONTEXTO
SAÚDE:
- Internacional: “To Err is Human“ (Instituto de Medicina, 1999) e AMSP (OMS, 2004)
- Brasil: PNSP (Ministério da Saúde, 2013)

RADIOTERAPIA:
- Internacional: artigos em mídia de massa (NYTimes, 2010)
- Brasil: acidente com uma criança no Rio de Janeiro (2012)

CNEN NN 6.10 (2014)

Stelfox et	al	(2006)

GESTÃO DE RISCO:
Outras indústrias de alta confiabilidade (aviação,
usinas nucleares, petroquímica)

Normativas nacionais específicas para Radioterapia



ACIDENTES EM RADIOTERAPIA

Janeiro 2010

Junho 2012

3x13Gy 
(sem MLC)

8x1,5Gy => 8x12Gy

Março 2005



Bialystok (2001)Costa Rica (1996) Panama (2001) Brasil (1987) Escócia (2015)

20062000 https://rpop.iaea.org2000 2009

ACIDENTES EM RADIOTERAPIA



NÍVEIS DE RISCO

Radicchi et al. (2016) -
ABFM ALFIM

Ford e Terezakis (2010)

Radioterapia

Radioterapia
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QUALIDADE x SEGURANÇA

Segurança
(redução do risco de 

danos 

desnecessários) 

QUALIDADE NO CUIDADO À SAÚDE
“Grau no qual serviços de saúde buscam melhores resultados com menores danos possíveis, em conformidade com o conhecimento 

profissional atual, satisfação das necessidades e das expectativas dos usuários e prestadores de serviços” (benefícios, riscos e custos)

Processos
definidos e bem executados

Equipamentos
bem projetados e confiáveis

Pessoas
capacitadas e motivadas

Equidade
(acesso universal e 

igualitário)

Foco paciente
(satisfação das 

necessidades e 

valores individuais)

Oportunidade
(tempo de espera 

adequado e 

reduzido)

Eficiência
(otimização de 

recursos, eliminação 

de desperdícios)

Efetividade
(prática baseada em 

evidência 

atualizada) 

*Redução do risco de danos desnecessários relacionados à saúde a um mínimo aceitável, considerando o conhecimento atual, recursos disponíveis e contexto 
(vs. risco de nenhum tratamento ou tratamento alternativo)

Segurança
(redução do risco de 

danos 

desnecessários) 

Baseado em IOM (2001)



Sequência de etapas  composta de atividades interrelacionadas
(PROCESSO) realizadas por uma equipe especializada multidisciplinar 

(PESSOAS) utilizando alta tecnologia (EQUIPAMENTOS)

A radioterapia é o uso radiação 
ionizante para fins terapêuticos 

Alta complexidade 
Amaral e Ottino (2004) e  Kannapallil et al. (2011)



O que é Garantia da Qualidade (QA)?
Ações planejadas e sistemáticas para fornecer confiança adequada que um serviço 
satisfaz dados requerimentos para qualidade

QM

Gestão da 
melhoria

Gestão de 
processos

Gestão de 
recursos
capitais

QA

Cursos e 
treinamentos

Comissionamento/
Aceitação

“Dummy run” / 
“End-to-end” 

QC

ProcessoProcessos Equipamentos Pessoas

Gestão de 
recursos
humanos

Gestão de 
riscos

AU
DI

TO
RI

A

Adaptado de Dunscombe e Cooke, 2011 (Cap. 1)

O que é Gestão da Qualidade (QM)?
Atividades coordenadas para a implementação e aplicação efetiva da garantia e 
melhoria da qualidade e gestão de riscos e recursos organizacionais

O que é Controle da Qualidade (QC)?
Ações necessárias para manter ou recuperar a conformidade com os padrões



MODELO DO QUEIJO SUÍÇO

RISCO

BARREIRAS

DANO

PERIGO
Circunstância, agente 
ou ação com potencial 
de causar dano (“fonte 
de dano potencial”) 

(OMS, 2009)

Perda na estrutura ou função 
do corpo e/ou qualquer 

efeito prejudicial resultante 
(OMS, 2009)

Controles administrativos, sistemas 
passivos ou tarefas de checagens 
dentro do processo cuja função 
principal é prevenir um erro ou 

equívoco de ocorrer ou propagar-
se pelo processo.

(Ford et al., 2012; IAEA 2007)

Probabilidade da ocorrência 
do perigo combinada com a 

severidade do dano ao 
paciente 

(ICRP. 2009)

falha de barreira



MODELO DE ACIDENTES ORGANIZACIONAIS

FALHA = estado ou condição de não alcançar um resultado 

desejado.

- Ativas → falhas de equipamentos (não causadas por falha 

humana) ou atos inseguros cometidos por profissionais em 

contato direto com o paciente (operador ou equipamento) -

“causas aparentes”

- Latentes ou Fatores Contribuintes → circunstâncias, 

ações ou influências, que possam ter desempenhado um 

papel na origem, desenvolvimento ou para aumentar o risco 

de um incidente (fatores organizacionais, gerenciais e 

ambientais) - “causas raízes”

Reason (1997)



DANOS EM RADIOTERAPIA

Dose de radiação deve ser entregue precisamente na 
quantidade correta (poucos “%”) e no local correto

(poucos “mm”)



DANOS EM RADIOTERAPIA

- Consequências clínicas (ICRP, 2000):

. Δ ≥ 7-8% podem ser clinicamente detectáveis (seguimento dos pacientes)

. Efeitos colaterais (menores e transientes) x Complicações (severas e duradouras):

. Apenas 0,5-3% dos pacientes oncológicos podem possuir hipersensibilidade à radiação

. ARPANSA (ARPANSA, 2008): > 10% da dose total

. STUK (STUK, 2011): > 25% (sobre- e sub-dosagem) ou <

25% com possibilidade de sérias complicações ou 5-25%

causado por desvio sistemático

- Exposições significativas:
. NRC (NRC, 2013): > 20% da dose total

. AAPM (Purdy et al., 1993): > 25% em uma sessão

. JCAHO (JCAHO, 2002): > 25% da dose planejada

. HSE (HSE, 2006): > 10% da dose total ou > 20% em uma sessão

. ASN-ANSM (ASN, 2013): >± 5% da dose total
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GESTÃO DE RISCO

Descrição do contexo (interno e externo), objetivos e critérios
de riscos

Identificar fontes de danos (perigos)

Quantificar os riscos (estimativas): severidade e probabilidade
de ocorrências

Comparar estimativas de risco com critérios estabelecidos no 
contexto

Ações para redução do risco (alteração da probabilidade ou da
consequência)

ISO 31000

Conjunto de atividades sistemáticas
para identificação de perigos

existentes no sistema, análise e 
avaliação dos riscos associados e 
estabelecimento de barreiras para 
evitar ou prevenir a ocorrência de 

um dano (↓probabilidade) ou ainda 
evitar ou atenuar a consequência de 

um dano ocorrido (↓severidade)



FERRAMENTAS DE GESTÃO DE RISCO

Identificação de 
perigos e/ou falhas

Avaliação das 
consequências de 
perigos e falhas

Definição das escalas 
de probabilidades e 
severidades para 

priorização

Processo de decisão 
para ações de redução 

de riscos
‘

Retroalimentação por 
meio da análise de 
incidentes e quase-

erros

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

Matriz de risco

ILS (Incident
Learning System)

Adaptado de: European Comission: RADIATION PROTECTION N° 181 General guidelines on risk management in external beam radiotherapy (2015)

RCA (Root 
Causes Analysis)Matriz de risco

PRA (Probabilistic Risk Analysis)

Opinião de 
especialistas ou base 
de dados de registro

de incidentes FTA (Fault Tree
Analysis)

ETA (Event Tree
Analysis)



MATRIZ DE RISCO

Ferramenta semi-quantitativa para avaliar a probabilidade e severidade 
de eventos, por meio de escalas e critérios de aceitabilidade de riscos 
estabelecidos.

Oferece mecanismos para decisão sobre redução dos níveis de riscos 
por meio da avaliação das barreiras de segurança e seus níveis de 
confiabilidades

Etapas:
1) Identificar perigos e barreiras (FMEA, PRA)
2) Aplicar quantificação inicial de riscos
3) Planejar ações de melhoria e redução de risco
4) Reaplicar quantificação de riscos (priorização de ações) 

Risco =  Probabilidade ∩ Gravidade ∩ Frequência 

Risco =  Probabilidade ∩ Gravidade 



FMEA
(Análise de Efeitos e Modos de Falhas)Ferramenta semi-quantitativa que permite prever as falhas potenciais de um processo 

antes que ocorram

“Modo de Falha” (O que pode falhar?)

“Efeito” (Qual impacto de tal falha?)

“Causa” (Como pode ter ocorrido?)

Ocorrência (O): probabilidade de um modo de falha particular ocorrer
Severidade (S): grau do efeito causado no processo se a falha ocorrer e não for
detectada
Detectabilidade (D): probabilidade da falha não ser detectada no processo

Número de Prioridade do Risco (NPR) = O * S * D

AAPM TG 100 (Julho 2016)
Método de análise de riscos

1) Mapeamento de processo
2) FMEA (identificação de falhas)
3) FTA (identificação de causas)
4) Estabelecimento de um sistema QM



FTA
(Análise da Árvore de Falhas)

European Comission: RADIATION PROTECTION N° 181 General guidelines on risk management in external beam radiotherapy (2015)

Ferramenta dedutiva (“top-down”) que utiliza combinações 
lógicas para identificar, à partir de um evento indesejado (topo), a 
propagação de falhas e as possíveis causas associadas



P(falha)

P(falha)

P(falha)

P(falha)

P(falha)

P(evento)

P(sucesso)

P(sucesso)

P(sucesso)

P(sucesso)

P(sucesso)
P(sucesso)

P(sucesso)

P(falha)

P(falha)

ETA 
(Análise da Árvore de Eventos)

Ferramenta indutiva (“bottom-up”) para identificar a 
propagação  sequencial dos resultados possíveis 
(sucessos e falhas) a partir de um evento iniciador 
(falha, incidente, etc) e as possíveis consequências 
indesejadas dentro do sistema. 

“Ferramenta da análise de barreiras” – cenário de 
múltiplas falhas (eventos iniciadores e barreiras de 
segurança)

European Comission: RADIATION PROTECTION N° 181 General guidelines on risk management in external beam radiotherapy (2015)



ETA x FTA

European Comission: RADIATION PROTECTION N° 181 General guidelines on risk management in external beam radiotherapy (2015)

Baseados na hipóteses que todos eventos iniciadores possuem 
mesma probabilidade de ocorrerem

Na prática: dificil obter valores precisos de probabilidades (opinião de 
especialistas ou usando base de dados de registro de incidentes)



PRA
(Análise Probabilística de Risco )

“PRADA” (Probabilistic Risk And Decision Analysis”): 
modelo de gestão de risco que considera de maneira integrada 
a ferramenta de quantificação de risco PRA e análise de 
tomada de decisão multi-atributos em ambiente complexo, 
como a radioterapia (“modelagem de decisão”)

Utilizando técnicas de simulação, modelo estima a probabilidade e 
severidade de eventos adversos, identificando incidentes potenciais 
e propagando a incerteza da probabilidade de ocorrência da falha de 
acordo com características do sistema (“Monte Carlo da Análise de 
Risco”)

HTA Initiative # 15 • October 2004 – QUANTITATIVE APPROACHES TO PATIENT SAFETY Research in Risk Analysis and Risk Management as Applied to Radiotherapy



ILS
(Sistema de Aprendizagem com Incidentes)

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

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 
Sistema	do	Negócio

Sistema	de	Risco

Entradas
Produtos	e	Serviços

Incidentes

Sistema	de	
Aprendizage

m	com	
Incidentes

Sistema	de	
Gestão	da	
Qualidade

Feedback

Feedback

Controle

Controle



RCA 
(Análise de Causas Raízes)

Investigação profunda (entrevistas, análise de documentos, evidências, etc) para 
identificar as causas dos incidentes que atingiram paciente ou profissional

- Conduzida por uma equipe (liderada por um facilitador)
- Elaboração de um relatório contendo análise causal, cronologia do incidente e 

plano de ação 



FERRAMENTAS DE GESTÃO DE RISCO

• REATIVO (corretivo): fechar os portões após um cavalo escapar do pasto
– ILS (incidente), RCA

• PROATIVO (preventivo): fechar os portões após um cavalo quase escapar do pasto
– ILS (quase-erro)

• PROSPECTIVO (preditivo): identificar a necessidade de fechar os portões antes de colocar os

cavalos no pasto
– Matriz de risco , FMEA, FTA, ETA, PRA 

Dano: cavalo escapar
Perigo: portão ficar aberto 

TreatSafely
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EFETIVIDADE DE AÇÕES DE REDUÇÃO DE 
RISCO

BAIXA:pedirquepedestres olhemaoatravessar

INTERMEDIÁRIA: instalarumsemáforoefaixadepedestre

FORTE:construirumapassarela

Dano: ser atropelado
Perigo: atravessar a rua



D A B

C E F

Efetividade

1-C    2-D    3-E 4-A    5-F 6-B

+                                            -

EFETIVIDADE DE AÇÕES DE REDUÇÃO DE 
RISCO

TreatSafely (ALFIM 2016)

Dano: estragar jardim
Perigo: pisar nas plantas



Ações que não dependem do profissional lembrar em como fazer a
coisa certa – não elimina a vulnerabilidade, mas fornece controle
mais fortes

Ações que de alguma forma dependem do profissional lembrar em
como fazer a coisa certa, mas fornecem ferramentas para ajudar a
recordar ou promover a comunicação clara

Ações que dependem do profissional lembrar o
treinamento/educação recebido ou o que está escrito nas políticas e
procedimentos

FRACA

INTERMEDIÁRIO

FORTE

Baseado em fatores humanos (limitações humanas e 
interação com sistemas) 

AAPM TG 100 (2016), NPSC (2015)

EFETIVIDADE DE AÇÕES DE REDUÇÃO DE 
RISCO



RESUMO

. Radioterapia é um ambiente de alta complexidade → muitos perigos

. Elementos da gestão da qualidade → processos, equipamentos e pessoas (interações)

. “Segurança” → dimensão da “qualidade”

. Gestão de risco (ISO31000) → identificação, análise, análise e tratamentos de riscos

. Matriz de risco → ferramenta prospectiva com foco nas barreiras de segurança

. Gestão de risco eficaz → uso de mais de uma ferramenta (complementares)

. Efetividade das ações de redução de risco → fatores humanos



lucas@gruportcon.com www.gruportcon.com


