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Título: DOIS ANOS DE USO DE TABELA DINÂMICA COMO ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE 

TRATAMENTO DE PACIENTE E BANCO DE DADOS EM UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA 

Resumo: A carência de recursos em serviços radioterápicos no Brasil é grande hoje, 

principalmente nos hospitais escola que atendem o SUS. Estes estabelecimentos têm por 

obrigação o ensino e pesquisa de profissionais, além da melhora continua do seu atendimento. 

Desta forma, este trabalho relata dois anos de uso de uma tabela dinâmica, desenvolvida no 

serviço de radioterapia do hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, como ferramenta de 

organização do fluxo de tratamentos e banco de dados de paciente submetidos a tratamento de 

radioterapia. Uma tabela foi elaborada em programação em Excel contando dados referentes 

aos pacientes que realizaram tomografia de simulação (nome do paciente, registro, região 

tratada, data da realização de tomografia, equipamento utilizado, data de finalização de 

contorno e aprovação da pasta, responsável pela impressão das pastas, 1° e 2º assinaturas e 

observações). Esta tabela calcula os dias máximos na fila de espera e tem um sistema de 

priorização de pacientes destacados como “urgência” e “prioridade”, além de contar com um 

sistema de arquivamento dos dados do paciente após início de tratamento e backup automático 

no servidor. Discussão Após implantação do sistema ficou mais fácil à localização dos dados de 

pacientes que realizaram a tomografia de planejamento, bem como a organização do fluxo de 

entrada na máquina para tratamento devido ao sistema de prioridades da tabela. Foi observado 

um período médio de aguardo em fila de 27 dias em 2017 e 21 dias em 2018 após a realização 

da tomografia de planejamento e período médio de aguardo após o plano pronto para tratar de 

10 dias em 2017 e 7 dias em 2018. Comentários Finais A utilização da tabela dinâmica como 

organização do fluxo de tratamentos auxiliou no conhecimento do tempo de espera após a 

realização da tomografia e termino do planejamento, bem como a melhor organização do fluxo 

das prioridades e a aquisição de um banco de dados que pode ser utilizado como fonte de busca 

em futuras publicações. Além disso, a contabilização dos tempos de espera auxiliou a diminuição 

desses norteando onde era preciso aperfeiçoar. 
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