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AULA 1: Contexto, definições  
e mapa de processo 

•  Referências Principais: 



AGENDA 

•  Introdução 

•  Definições 

•  Contextualização 
 
•  Mapas de Processo 

 
 



Abordagem Atual de  
Qualidade em Radioterapia 



Qualidade x Gerenciamento de Erros 

•  Um tratamento com QUALIDADE deve resultar em 
benefício ao paciente 

•  Um ERRO pode resultar em prejuízo ao paciente 



Qualidade x Gerenciamento de Erros 

•  Gerenciamento de 
Erros 
– Cuida dos 
extremos da 
distribuição 

•  Gerenciamento da 
Qualidade 

– Cuida de toda a 
distribuição 

Gerenciamento de Erros é uma parte do 
gerenciamento de Qualidade! 



Abordagem Moderna de  
Qualidade em Radioterapia 



Abordagem Moderna de  
Qualidade em Radioterapia 

•  Abordagem Convencional 
–  Tudo dentro da 

tolerância é aceito 

•  Abordagem Moderna 
–  Alta qualidade 

significa: no alvo e 
com mínima 
variação 



Abordagem Moderna de  
Qualidade em Radioterapia 

•  Apreciação do Sistema 
–  Interdependencia.  
–  Rede de componentes trabalhando juntos para 

atingir um objetivo 



Abordagem Moderna de  
Qualidade em Radioterapia 

•  Entendimento de Variações 
–  Todo sistema (ou processo) apresenta variações 
–  Variações podem ser previsíveis ou não 



Abordagem Moderna de  
Qualidade em Radioterapia 

•  Qualidade não é um VALOR (aqui temos uma boa 
qualidade…) 

•  Qualidade deve ser tratada cientificamente (baseada em 
dados) 



Processos em Radioterapia 

•  PROCESSOS NÃO SÃO 
APENAS ASSUNTOS 
TÉCNICOS 

•  Tempo para 
preparar fichas 

•  Satisfação 
Paciente 

•  Convocação do 
Paciente 

CONSULTA	

SIMULAÇÃO	

PRESCRIÇÃO	

PLANEJAMENTO	

TRATAMENTO	

FOLLOW-UP	



Outros termos 

•  Níveis e Limites 
–  Ação 
–  Tolerância 
–  Especificação 

•  Erros 
–  Randomicos 
–  Sistemáticos 

•  Melhoria 
–  Processos 
–  Qualidade 



AGENDA 

•  Introdução 

•  Definições 

•  Contextualização 

 
•  Mapas de Processo 

 
 



MINI-CURSO – XXI CBFM 
www.gruportcon.com 



TreatSafely Foundation 
http://www.treatsafelyfoundation.org 



TreatSafely Foundation 

•  “Dedicado ao 
desenvolvimento de novos 
programas de ensino e 
tutoria que melhoram a 
qualidade e segurança em 
medicina com radiação” 

•  Workshops 
•  i.treatsafely.org 

–  “melhorar a Qualidade e 
Segurança em 
Radioterapia , oferecendo 
vídeos de aprendizagem 
de alta qualidade que 
proporcionam habilidades 
clínicas e de controle de 
qualidade práticos”. 



Radiotherapy Risk Profile - WHO 
www.who.int/patientsafety/activities/technical/
radiotherapy_risk_profile.pdf 



Radiotherapy Risk Profile - WHO 

•  Examina incidentes e 
recomenda medidas 
preventivas 

•  Identifica passos chaves 
nos processos de 
radioterapia 
(identificando riscos e 
responsáveis) 

•  Recomenda Intervenções 



Radiotherapy Risk Profile - WHO 

•  Incidentes (1a parte) 

–  Comissionamento  

–  Planejamento  

–  Transferencia de Informação de 

Tratamento  

–  Entrega do Tratamento 



Radiotherapy Risk Profile - WHO 

•  Incidentes (1a parte) 

–  Comissionamento (~ 750) 

–  Planejamento (~ 1750) 

–  Transferencia de Informação de 

Tratamento (~ 250) 

–  Entrega do Tratamento (~ 300) 



Radiotherapy Risk Profile - WHO 

•  Processos (2a parte) 

–  Identifica os passos dos processos de 
radioterapia 

–  Para cada passo define responsável, 

riscos, impactos potenciais e soluções 

–  48 riscos de alto impacto 

–  33 riscos de médio impacto 



Radiotherapy Risk Profile - WHO 

•  Intervenções (3a parte) 

–  Checklists de protocolos de 
planejamento (20 riscos) 

–  Conferência Independente (12 riscos) 

–  Certificação e competencia (11 riscos) 

–  Garantia de qualidade de equipamentos 

–  Revisão/auditoria por “colegas” (peer 
review) 

–  Dosimetria in vivo 



Radiotherapy Risk Profile - WHO 

•  Intervenções (3a parte) 

–  Identificação de pacientes 

–  Auditoria de comissionamento e de processos 

–  Garantia de quaidade de processos 

–  Transferencia de informação com 
redendância 

–  Governança de processos 

–  Reporte de erros e melhoria de qualidade 

–  Conferência por terceiros (externa) 

–  Staff adequado 



Towards Safer Radiotherapy 
https://www.rcr.ac.uk/docs/oncology/pdf/

Towards_saferRT_final.pdf 



Towards Safer Radiotherapy 

•  Examina e define erros 
humanos em radioterapia 

•  Define e classifica erros 
(ILS) 

•  Prerequisitos para uma RT 
segura 

•  Métodos para detecção e 
prevenção de erros 

•  37 recomendações 



Towards Safer Radiotherapy 

•  Requesitos para RT segura 

–  Força de trabalho 

–  Sistema de garantia de qualidade 

(acreditado) 

–  Documentação 

–  … 

–  Auditoria e revisão 

–  Treinamento (e comprovação de treinamento) 

–  Comissionamento 

–  Controles de Qualidade 



Towards Safer Radiotherapy 

•  Recomendações 

–  Cultura do departamento, recursos e 
estrutura (4) 

–  Práticas de trabalho (9) 

–  Gerenciamento de segurança (6) 

–  … 

–  Sistemas de garantia da qualidade (7) 



Safety is no Accident - ASTRO 
https://www.astro.org/uploadedFiles/_MAIN_SITE/
Daily_Practice/Accreditation/Content_Pieces/
SafetyisnoAccident.pdf 



Safety is no Accident - ASTRO 

•  Recomendações 

–  Staff 

–  Comunicação 

–  Fluxo de Trabalho/eficiencia 

–  Padronização 

–  Peer review 

–  Lidar com erros e quase erros 

–  … 

–  Comite de garantia de qualidade 

–  Treinamento 



SPA - AAPM   
http://spa.aapm.org 
http://spa.aapm.org/documents/SPA-report-22aug2013.pdf 



SPA - AAPM 



TG100 - AAPM 
https://www.aapm.org/pubs/reports/RPT_283.pdf 



TG100 - AAPM 

•  Pontos chave para gerenciamento de qualidade 

–  Padronização de Procedimentos 

–  Treinamento 

–  Recursos 

– Comunicação 



Conselho tem de monte! 
 

Quais ferramentas  
PRÁTICAS podemos usar? 



AGENDA 

•  Introdução 

•  Definições 

•  Contextualização 
 
•  Mapas de Processo 

•  Por que é importante? 
•  Aplicações 
•  Tipos 
•  Exemplos 

 
 



Mapas de Processo – Por que? 

PLANEJAMENTO	no	
TPS	1,	com	1Gy	por	

fração	

Técnico	MulBplica	as	
UM	pela	dose	de	

prescrição	(normaliza)	

Tratamento	

PLANEJAMENTO	no	
TPS	2,	com	a	dose	
prescrita	por	fração	

Tratamento	

Usuário 1	 Usuário 2	



Mapas de Processo – Por que? 

•  INCIDENTE GLASGOW – 
JANEIRO/2006 

–  Paciente de 15 anos, 
neuroeixo. 

–  Plano com dose prescrita 
(1,75 Gy/dia) 

–  Técnico multiplicou por 
1,75 como se o palano 
tivesse sido feito com 1 
Gy/dia 

–  19 frações tratadas antes 
de descobrir o erro 

–  Paciente morreu 9 meses 
depois (7 anos depois concluiu-se 
que não foi relacionado a radiação) 



Mapas de Processo – Por que? 

•  BENEFÍCIOS IMEDIATOS 

–  Melhora a comunicação  
•  Todo mundo falando a mesma língua 

–  Padroniza e harmoniza a prática 

–  Melhora a eficiência  
•  ineficiências podem ser identificadas 
facilmente quando mapeadas visualmente 



Mapas de Processo - Aplicações 

•  FMEA – FAILURE MODE and EFFECT 
ANALYSIS 

–  Reunir um time 

–  Criar o mapa do Processo 

–  Identificar os modos de Falha 

–  Pontuar cada modo de falha para Severidade, 
ocorrência e detectabilidade 

Mapa	de	Processo	



Mapas de Processo - Aplicações 



Mapas de Processo - Aplicações 



Mapas de Processo - Tipos 

•  Escama de peixe 
•  Diagramas de fluxo de processo 
•  … 

PLANEJAMENTO	no	
TPS	1,	com	1Gy	por	

fração	

Técnico	MulBplica	as	
UM	pela	dose	de	

prescrição	(normaliza)	

Tratamento	



Mapas de Processo - Tipos 

•  Diagramas de fluxo de processo 



Mapas de Processo - Exemplos 



Mapas de Processo - Exemplos 



Mapas de Processo - Exemplos 



Mapas de Processo - Exemplos 



Mapas de Processo - Exemplos 

CBCT	
3dias	

Cálculo	do	Erro	
sistemáBco		e	
randômico	

Erro	randômico	
abaixo	do		nível	de	

ação	1.1	

Erro	sistemáBco	
abaixo	do	nível	de	

ação	1.2	

CBCT		semanal	
(nível	de	ação	1.3)	

Erro	sistemáBco	
acima	do	nível	de	

ação	1.2	

Corrigir	a	marcação	na	
pele	e	repeBr	CBCT	
(nível	de	ação	1.3)	

Erro		randômico	
acima	do	nível	de	

ação	1.1	
Reiniciar	o	protocolo	

Protocolo	IGRT	GRAACC	



Mapas de Processo – Como Fazer 

1.  Decida qual processo mapear. A escala é 
importante  
–  (não faça mais do que você pode) 

2.  Forme um grupo e identifique um líder 
–  Muito importante ter representantes de todos os grupos 

3.  Crie um mapa inicial 
4.  Refine o mapa com a opinião de todos os 

envolvidos 
5.  Confira com resursos externos 

–  Verificar se nenhum passo foi esquecido 
6.  USE o mapa. 



Mapas de Processo – Como Fazer 

1.  Para processos clínicos, um time multidiciplinar é 
necessário para validar os mapas 

2.  O número de sub processos identificados deve ser 
o MENOR POSSÍVEL para alcançar o objetivo 

3.  Os usuários dos mapas devem ter o mesmo 
entendimento do significado dos sub-processos 

4.  Escolha o nível de detalhe. 
–  Muito geral perde a utilidade 
–  Muito detalhado fica dificil de trabalhar (perda de visão 

geral) 
5.  Não se perca com a parte gráfica.  

–  “Feito é melhor que perfeito  



Obrigado!!! 
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