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Por que Buscar a QUALIDADE?
• Resultados;

• Organização;

• Qualidade do trabalho e dos serviços prestados;

• Custos;

• Redução de desperdícios;

• Otimização dos preços;

• Diminuição de riscos;

• Otimização das doses;

• Satisfação.

Qualidade não é simplesmente atendimento às exigências do 

cliente no final, é também a conformidade com as exigências de 

segurança e organização do serviço.

CONFIABILIDADE



Por que Buscar a QUALIDADE?

• Mais de 90% dos problemas de uma organização advêm de seus

sistemas, processos e métodos de trabalho, e não de seus

trabalhadores;

• Uma mudança no sistema mudará o que as pessoas fazem. Mudar

o que as pessoas fazem não mudará o sistema.



O QUE VOCÊ ACHARIA DE 

ENCONTRAR UM COMPRIMIDO DE 

CADA COR DENTRO DA CARTELA DE 

UM MEDICAMENTO?

Por que Buscar a QUALIDADE?



• Padronização das atividades

• Rastreabilidade dos processos

• Garantia de adequação dos processos 

O QUE 
FAZER

QUANDO 
FAZER

COMO 
FAZER

QUE DADOS 
REGISTRAR

O QUE 
ANALISAR

Por que Buscar a QUALIDADE?



QUALIDADE

“No sentido mais comum e amplo, qualidade é a propriedade

de qualificar, de dar um determinado valor a serviços, pessoas,

objetos, etc. Assim, qualidade é relacionada ao atendimento de

necessidades e expectativas que temos com relação a tudo que

utilizamos em nossa vida diária”

“A qualidade pode também ser vista como um processo

dinâmico, ininterrupto e de exaustiva atividade permanente de

identificação de falhas nas rotinas e procedimentos, que devem ser

periodicamente revistos, atualizados e difundidos, com participação

da alta direção do hospital até seus funcionários mais básicos”

(Novaes e Paganinni, 1994 apud Feldman, Gatto e Cunha, 2005: p. 214).



A Gestão da Qualidade Total (GQT) é uma maneira de pensar e

trabalhar, de forma organizada, todas as ferramentas ocupam seus lugares de

suma importância. Os serviços que agregam tais contributos da GQT,

verdadeiramente se preocupam com o atendimento das necessidades e

expectativas do seu público, buscando sempre focar nos seus clientes, nem

que para isso os líderes tenham que mudar a operacionalidade dentro dos

setores da organização.

A gestão da qualidade total significa que a cultura da organização é

definida pela busca constante da satisfação do cliente através de um

sistema integrado de ferramentas, técnicas e treinamento. Isso envolve a

melhoria contínua dos processos organizacionais, resultando em produtos e

serviços de qualidade (SASHKIN e KISER, 1994, p.34).

Gestão da Qualidade Total



MAIORES DESAFIOS

• Adesão da Alta Direção;

• Comprometimento do Corpo Clínico: protocolos e

usuários;

• Comprometimento geral;

• Gerenciamento por processos;

• Gerenciamento de risco;

• Absorção da cultura da Qualidade.



ACREDITAÇÃO

Acreditação é o procedimento de avaliação dos recursos

institucionais, voluntário, periódico, reservado e sigiloso, que tende a

garantir a qualidade da assistência através de padrões previamente

aceitos.

• Uma espécie de ramificação do programa de qualidade total, porém

voltado a instituições da área da saúde;

• Racionalização dos serviços de maneira a garantir a qualidade médico-

hospitalar;

• Garantir o cumprimento de normas de qualidade, favorecendo cada

indivíduo como paciente e cidadão.



Acreditado é definido como que tem crédito, que inspira confiança, 

autorizado ou reconhecido.

É um sistema de verificação externo para determinar se o nosso 

trabalho é realizado de acordo com padrões de excelência 

ACREDITAÇÃO

É um  processo de avaliação de caráter voluntário, periódico e reservado

Acreditation: Acreditar; Acreditável; 

Auditorias de Qualidade

Buscar a Melhoria Contínua e Agregar valor ao sistema de gestão 



TIPOS ACREDITAÇÃO

• Internacional 

Joint Commission International (JCI) 

ISO – Organização Internacional de Padronização

• Nacional

ONA – Organização Nacional de Acreditação

PNGS – Premio Nacional da Gestão em Saúde

PNQ – Programa Nacional da Qualidade

• Regional-RS

PGQP – Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade



Passos para Qualidade e Segurança

• “Gerar Receita”

• Acreditação – JC, ISO, ONA, etc

• Desenvolver sistemas e processos para
gerenciar os riscos

• Criar uma cultura de segurança

• Liderar e apoiar o foco na segurança

• Promover os relatos

• Comunicar-se com os pacientes e público

• Aprender e compartilhar lições

• Implementar soluções de prevenção

• Estar vinculado à direção

Qualidade é 

Segurança



- Avaliação de procedimentos;

- Assentamentos;

- Verificação das dose no paciente, ambiente e público;

Físico – Especialista em física de radiodiagnóstico

Responsabilidade de 

Assegurar que as imagens diagnosticas sejam obtidas com alta 

qualidade, baixo custo e menor dose possível para o paciente

Testes de aceitação/constância/desempenho dos 

equipamentos e 

sistema de detecção/registro de imagem;

Normas e Recomendações ? 

Portaria 453 !
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Normas e Recomendações

Programa de

Garantia da 

Qualidade

(PGQ) e Proteção 

Radiológica (PPR)

Portarias nº 453

CBR

ACR

EUREFResolução RE 1016 - ANVISA

Protocolo Espanhol

AAPM

AIEAFabricantes

Portaria 2.898 - PNQM

Resolução SS 625 - SP

NR 32 MTE

Resolução 002/DIVS/SES - SC



Especialista em física de radiodiagnóstico - Indivíduo com formação plena

de nível superior, com conhecimento, treinamento e experiência

comprovada em física das radiações em medicina e em proteção

radiológica nas práticas com raios-X diagnósticos.

Portaria nº 453 – SVS/MS



Portaria nº 453

Item 3.18 “Os serviços de radiodiagnóstico devem implantar uma estrutura

organizacional de modo a facilitar o desenvolvimento de uma cultura de

segurança que se traduza em:

a)adoção de uma atitude de prevenção e de aprimoramento constantes

em proteção radiológica, como parte integrante das funções diárias de

cada membro da equipe.

b)Definição clara das linhas hierárquicas para tomada de decisões no

âmbito do estabelecimento, e as responsabilidades de cada indivíduo.

c)Estabelecimento de um conjunto de regras e procedimentos, tendo a

proteção radiológica como tema prioritário, incluindo a pronta identificação

e correção dos problemas, de acordo com sua relevância.”



Portaria nº 453

Item 3.19 “Em cada serviço de radiodiagnóstico deve ser nomeado um

membro da equipe para responder pelas ações relativas ao programa de

proteção radiológica, denominado supervisor de proteção radiológica de

radiodiagnóstico (SPR).”

Item 3.20 “Para cada setor de radiologia diagnóstica ou intervencionista

desenvolvida no estabelecimento, o titular deve designar um médico ou

um odontólogo, em se tratando de radiologia odontológica no âmbito do

serviço, denominado responsável técnico (RT).”



Portaria nº 453

Item 3.22 “Em estabelecimentos hospitalares deve haver um comitê de

proteção radiológica integrado por, no mínimo, o SPR, um representante

da direção do hospital e um médico especialista de cada uma das

unidades que fazem uso das radiações ionizantes, de modo a:

a)Revisar sistematicamente o programa de proteção radiológica para

garantir que os equipamentos sejam utilizados e os procedimentos

executados observando-se os regulamentos vigentes de proteção

radiológica.

b)Recomendar as medidas cabíveis para garantir o uso seguro dos

equipamentos emissores de radiação existentes na instituição.



Portaria nº 453

Item 3.23 “Os empregadores e titulares dos serviços são os responsáveis

principais pela aplicação da Portaria nº 453”.

Item 3.24 “Constitui obrigação dos responsáveis principais tomar todas as

providências necessárias relativas ao licenciamento dos seus serviços.”

Item 3.25 “Compete aos titulares e empregadores, no âmbito do seu

estabelecimento, a responsabilidade principal pela segurança e proteção

dos pacientes, da equipe e do público em geral, devendo assegurar os

recursos materiais e humanos e a implementação das medidas

necessárias para garantir o cumprimento dos requisitos deste regulamento.

Para tanto, os titulares e empregadores devem:

..... g) Assessorar-se de um especialista de física de radiodiagnóstico na

execução das medidas de proteção radiológica no âmbito do serviço,

incluindo controle de qualidade.”



Equipamentos e Áreas
-Raios-X Convencional, Digital, Telecomandado e Móvel

-Mamografia Convencional e Digital

-Tomossíntese Mamária

-Tomografia Computadorizada 

(Sequencial, Single, Multislice CT do PET)

-Raios-X Intra-Oral, Extra-Oral, Cone Beam

-Fluoroscopia: Hemodinâmica, Litotripsia, arco-C (intensificador 

de imagens ou Flat Field)

-Densitometria Óssea

-Monitores de Alta Resolução

-Impressoras à seco (dry)

-Processadoras de filmes analógicos

-Negatoscópios EPIs….PACS…..



 Controle de qualidade dos equipamentos de Imagem

 Elaborar, atualizar e aplicar o Plano de Proteção Radiológica

 Elaborar Memorial descritivo das áreas

 Criar POP’s das atividades

 Treinamento dos IOEs

 Atuar em fiscalizações e processos periciais

 Atuar nas auditorias internas e externas

 Buscar capacitação própria 

 Definir e adquirir equipamentos para execução do trabalho

 Participação nas descrições técnicas de novos equipamentos

 Criar indicadores de proteção radiológica

 Controle e supervisão de monitoração individual

 Registros de Ocorrências

Atividades do Físico Médico dentro de um serviço de 

Radiodiagnóstico



Controle de Qualidade

 Testes de controle de qualidade específicos de cada equipamento conforme

periodicidade de cada modalidade segundo a Portaria 453/98 e recomendações

nacionais e internacionais

 Elaboração e cumprimento de programa de controle de qualidade

 Elaboração e cumprimento de programa de garantia da qualidade

 Registro e controle de manutenções preventivas e corretivas

Programas de Qualidade do Colégio Brasileiro de Radiologia

Realização dos testes de controle de qualidade, assessoramento aos médicos

quanto à escolha de exames para envio, organização do material para obtenção da

certificação

Atividades do Físico Médico dentro de um serviço de 

Radiodiagnóstico



Monitoração Individual: 

 Recebimento, Conferencia, Troca e Envio dos dosímetros (dar ciência aos IOEs das 

doses individuais) 

 Controle sobre a utilização dos dosimetros por todos os IOEs 

 Realização de investigações para doses elevadas (estabelecer níveis de restrição)

 Esclarecimentos sobre normas internas de utilização de dosímetros

 Assentamento dos relatórios de doses individuais

EPI’s

 Monitoramento dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual)

 Testes para verificação de integridade física dos EPI’s

 Distribuição de EPI’s nas áreas de radiação ionizante

 Identificação de cada EPI para registro e controle 

 Instruções sobre o uso dos EPI’s

Proteção Radiológica

Atividades do Físico Médico dentro de um serviço de 

Radiodiagnóstico



Sinalização

Monitoramento dos quadros de orientação de proteção radiológica

dentro das salas de exames e símbolo de radiação nas portas

Memorial Descritivo de Proteção Radiológica

Elaboração e acompanhamento do memorial descritivo,

mantendo-o atualizado sobre toda e qualquer alteração do serviço

Proteção Radiológica

Atividades do Físico Médico dentro de um serviço de 

Radiodiagnóstico



Treinamentos

Capacitação de todos os IOE sobre proteção radiológica e qualidade de

imagem

Auditorias Internas e Externas

Treinamento e capacitação da equipe quanto a auditorias internas e

externas

Realização de check list nas áreas de radiação ionizante com

periodicidade estabelecida

Pesquisa Cientifica

Participação em pesquisas cientifica, elaboração de artigos e trabalhos

para publicações

POP’s (Protocolo Operacional Padrão)

Elaboração e atualização de POP’s que envolvam proteção radiológica e

CQ

Atividades do Físico Médico dentro de um serviço de 

Radiodiagnóstico



Ressonância Magnética??



Participação Comissões Internas

• Gerencia de Risco

• Proteção Radiológica

• Sinistro e Catástrofes 

• Biossegurança

• Meio Ambiente 

• Pesquisa – projetos

Atender os critérios das 

auditorias de qualidade nos 

processos de acreditação

Internacional e Nacional, esta 

relacionado ao trabalho 

desempenhado pelo Físico 

Médico nos serviços de 

Radiodiagnóstico  



INDICADORES



INDICADORES



INDICADORES



















Trabalho em conjunto 

Supervisor de Proteção Radiológica + Sup. de Técnicas Radiológicas

- Gerência sobre as melhores práticas de exposições

- Configuração e padronização de exames (protocolos)

- Configuração dos padrões de exame com AEC 

- Configuração dos filtros de imagem

- Controle do índice de exposição por  técnico

- Controle do índice de rejeitos por técnico

Mudança na forma de análise de dados

GARANTIA DA QUALIDADE



AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

• Trabalho conjunto com Engenharia Clinica 

• Pesquisa – catálogos, ANVISA visitas e demonstrações

• Descrição técnica ( memorial descritivo) 

• Equipamentos e Phantons

• Treinamento do Físico

• Comissionamento 

• Teste de aceitação



Dificuldades:

Analógico: 6 (VMI, SIEMENS, GE, Planmed, 
Bennett e Lorad)

Digitalizado (Analógico+CR): 15 (mamógrafos 
citados com AGFA, FUJI e Kodak)

Digital (FFDM): 4 (GE, SIEMENS e LORAD)

Tomossíntese: 1 (SIEMENS)

Total: 26



CONCLUSÃO

• Gestão da Qualidade:

– Satisfação e segurança do paciente;

– Segurança para os profissionais;

– Responsabilidade sócio-ambiental;

– Racionalização do uso dos recursos materiais;

– Melhoria da imagem institucional.

O sistema de gestão da qualidade nos serviços de saúde não 

vem para burocratizar a assistência, mas sim para torná-la mais 

segura e eficiente, através da busca por melhores resultados.
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