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RESUMO

Osservigos de Radiologia e Diagnéstico por Imagem enfrentam uma realidade desafiadora, tentando
conciliar 0 constante aumento na demanda de exames com a entrega de um produto de qualidade aum custo adequado. As Organizagées Militares de Satide precisam encontrar solugdes adequadas
para esta equagdo, adequando as medidas adotadas no Ambitocivil para a realidade militar. A revisao
bibliografica delimitou trés areas relevantes de atuacaopor parte dos gestores, sendo elas: recursos
humanos, gestéo de operagdes e assisténcia centrada no paciente. Nos recursos humanos, é
necessario incentivar liderangas e inibir comportamentos disruptivos. Na gestdo de operacdes,
discute-se a importancia de se investir em um Programa de residéncia médica. Na assisténcia
centrada no paciente, 6 apresentado o modelo de cuidados de satide baseados em valor. Essas
medidas podem ser implementadas no ambito militar, trabalhando atributos inerentes a carreira.
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ABSTRACT

Radiology and Diagnostic Imaging services face a challenging reality, trying to reconcile the constantly
increasing demand for exams with the delivery of a quality product at an appropriate cost. Military
Health Organizations needto find adequate solutionsto this equation, adapting the measures adopted
in the civil scope to the military reality. The bibliographic review delimited three relevant areas of action
by managers, namely: human resources, operations management and patient-centered care. In
human resources, it is necessary to encourage leadership and inhibit disruptive behavior. In
operations management, the importance ofinvesting in a medical residency program is discussed.In
patient-centered care, the value-based health care model is presented. These measures can be
implemented at the military level, working on careerinherent attributes

Keywords: Management, Leadership, Radiology.
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1. INTRODUGAO

O crescente desenvolvimento tecnolégico das técnicas de diagnéstico por

imagem trouxe beneficios e desafios para a gest4o hospitalar. Por um lado,

obtiveram-se diagndésticos mais precisos e rapidos, aliando a boa pratica clinica aos

recursos complementares. Por outro lado, criou-se uma dependéncia dos exames

por imagem para muitos diagndsticos que poderiam ser realizados sem este recurso.

A grande demanda por exames de imagem trouxe para o sistema de satde um

aumento expressivo de seus gastos. Esta realidade é observada também nas

Organizagées Militares de Saude, as quais possuem comofoco oferecer um servico

de qualidade aliado a custos otimizados.

Com o objetivo de reduzir custos e oferecer maior precisao na pratica

diagnostica, faz-se necessario estudar ferramentas de gestao capazes de melhorar

a eficiéncia dos servicos de diagnéstico por imagem das OMS.Trata-se de um tema

complexo, pois além dos desafios inerentes 4 especialidade, deve-se abordar as

peculiaridades da gest&o militar.

Diversas solugGes vem sendo estudadas para balancear a equacdo de

qualidade e custos em satide. Dentre elas, a assisténcia em satide baseada em

valor tem sido adotada em diversasinstituigGes pUblicas e privadas do mundo, com

bonsresultados. Outra area bastante estudada diz respeito ao aprimoramento dos

recursos humanos, com ensinamentosrelacionados a lideranca.

Através deste estudo, pretende-se delimitar quais sao as melhoresestratégias

sendo adotadas atualmente nos servigos de radiologia para melhorar sua eficiéncia,

e extrapolar estes métodospara a realidade dos hospitais militares.

1.1 PROBLEMA

A medicina moderna, com seus avangostecnoldgicos, passoua utilizar-se dos

exames de imagem como subsidio para elucidar diagndsticos de forma mais

eficiente. Hospitais de médio e grande porte dependem de um Servico de

Diagnéstico por imagem capaz de atender 4s demandas dos diversos setores da

assisténcia a saude. Torna-se imperativo identificar os desafios de gestao em um

setor de radiologia, devido & sua alta complexidade e importancia para o bom



funcionamento de um sistema de satide, apresentando alternativas vidveis para o

aprimoramento do Sistema de Gestdo, envolvendo as fungées basicas de

administragao: planejamento, organizacao, diregao e controle.

1.1.1 Antecedentes do Problema

O surgimento e o avanco das novas tecnologias de diagndéstico por imagem

foram aos poucos consolidando esta especialidade médica como um elemento

necessario € fundamental para o processo diagnéstico e terapéutico da medicina

moderna. O acesso a exames de radiografia, ultrassonografia, mamografia,

tomografia computadorizada e ressonancia magnética foi se tornando maior, mais

amplo e financeiramente mais acessivel. Em consequéncia, houve um aumento

exponencial no volume de examesrealizados, onerando as instituig6es de saude

com um alto custo em exames complementares. E necessario, portanto, entender de

que forma um servigo de diagnéstico por imagem pode tomar-se mais eficiente para

trabalhar com uma demanda em constante ascensao.

1.1.2 Formulagao do Problema

As variaveis envolvidas no processo de otimizagao da radiologia sAo diversas

e envolvem varios atores dentro da estrutura hospitalar. A nova era da assisténcia

em sade baseada em valor exige que a radiologia encontre formas de dimensionar

Os resultados do servigo prestado ao paciente, nao sé reduzindo custos, mas sendo

pec¢adeterminante no desfechodo paciente. Neste processo, é necessario avaliar se

Os recursos humanos disponiveis na instituigaéo estao habilitados a enfrentar essa

desafiadora realidade, assim como 0 exercicio da lideranga organizacional.

1.2 QUESTOES DE ESTUDO

Considerando os problemas citados, surgem alguns questionamentos, tais

como:

a. Quais s&o os principais aspectos a serem desenvolvidos na gestao em

radiologia?



b. Como € possivel aproveitar e capacitar da melhor forma os recursos

humanos, por meio do desenvolvimento de lideres?

c. De que forma se pode,além de reduzir custos, agregar valor ao trabalho do

radiologista?

d. E possivel criar uma cultura de exceléncia dentro da radiologia em uma

Organizacao Militar de Saude (OMS)?

e. Comoreforcaros valores militares nas organizagdes de satide?

1.3 OBJETIVO

Ser&o apresentados os objetivos gerais e especificos que justificam a

elaboragao do estudo.

1.3.1 Objetivo Geral

O presente estudo pretende integrar os conceitos basicos e a informagéo

cientifica relevante e atualizada, a fim de identificar os principais desafios de gestao

em radiologia no ambito militar, buscando a indicagdo de possiveis solugdes para

otimizar a assisténcia hospitalar com foco no diagnéstico por imagem.

1.3.2 Objetivos Especificos

Coma finalidade de melhorexplicitar 0 objetivo geral, foram delimitados

objetivos especificos que possam facilitar a condugao do estudo:

a. Identificar os principais topicos envolvidos na gestao em radiologia.

b. Revisar os principios da assisténcia em satide baseada em valor, e como

aplica-la na radiologia

c. Repensar a importancia da lideranga no processo de gestao,

considerando a realidade de umainstituigao militar.

d. Proporestratégias e acdes capazes de ampliar o nivel de exceléncia em

um servico de radiologia de uma OMS.



1.4 JUSTIFICATIVA

As Organizagoes Militares de Satide (OMS)enfrentam, constantemente, os

desafios de prestar um servigo de qualidade para seus pacientes com custos

adequados. As peculiaridades da administragdo militar tornam esta realidade ainda

mais complexa, sendo necessaria a implementagao de uma gestao eficiente e

capacitada. Os custos crescentes na area de assisténcia hospitalar pressionam o

Servigo de Satide a encontrar solugées vidveis para manter-se ativo, pois surge

comoaltemnativa a terceirizagao completa da assisténcia a satide dos militares e

seusfamiliares.

Dentre os seus custos, uma parcela consideravel esta nos gastos com

exames complementares no diagnéstico por imagem. Trata-se de um setor sensivel,

devido a sua alta complexidade, dificuldade de encontrar profissionais habilitados e

© aumento nasolicitag¢ao de examespor parte dos médicosassistentes.

A otimizagao do Setor de Radiologia possui impacto em toda a estrutura

hospitalar, reduzindo custos e melhorando a qualidade do atendimento. As novas

tendéncias na area de sauide com relacdo a assisténcia baseada em valor podem

ser aplicadas a radiologia, sendo necessaria uma Capacitagao adequada dos novos

lideres envolvidos no processo.

1.5 CONTRIBUICOES

O presente estudo pretende contribuir para a melhoria da qualidade dos

servigos prestados pelas Organizagdes Militares de Satide do Exército Brasileiro,
bem comoreduzir seus custos, através da otimizagdo dos seus respectivos Setores

de Radiologia e Diagnéstico por Imagem.

Aoidentificar-se os principais fatores envolvidos na qualidade da radiologia, é

possivel tragar estratégias para sua melhoria, disseminando este conhecimento para

as diversasinstituigGes de saude.



2. METODOLOGIA

Para a elaboragéo deste estudo, optou-se pelo método cientifico

observacional, para elaborar uma pesquisa bibliografica aplicada.

2.1 TIPO E NATUREZA DA PESQUISA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratoria e descritiva, do tipo

aplicada, pois tem como propésito contribuir para fins praticos, buscando solugdes

para problemas concretos encontrados no ambientede trabalho.

Sera realizada uma pesquisa bibliografica, com leitura exploratoria e seletiva

doslivros e artigos cientificos mais recentes sobre o tema, bem como sua revisao

integrativa.

A selegao das fontes de pesquisa sera feita através de portais e periddicos
especializados no assunto, baseada em autores de renomada importancia no meio

académico sobre o tema.

Os conhecimentos extraidos da pesquisa bibliografica sero analisados pelo

método hipotético-dedutivo, no intuito de aplica-los no Ambito da gestao militar.

2.2 PROCEDIMENTOSPARAA REVISAODE LITERATURA

A revisao de literatura abordara livros e artigos cientificos publicados a partir

do ano 2000, referentes 4 gest@o em satide, nos idiomas inglés e portugués.

a. Fontes de busca

- Artigos cientificos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, do

LILACS, do SCIELO;

- Livros-texto académicos publicados por autores reconhecidos na area.

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrénicas

Para realizar a busca, utilizaram-se os portais da internet citados, com os

seguintes descritores: Gestao (Management), Lideranca (Leadership), Radiologia

(Radiology).



c. Critérios de inclusao:

- Artigos publicados em inglés e portugués, apds o ano de 2000.

3. REVISAO DE LITERATURA

A revisao deliteratura pretende levantar informag6es e conhecimentos acerca

dosprincipais aspectos a serem observados na gestGo de um servico de radiologia,

permitindo umaposterior analise de sua aplicabilidade em um ambiente militar.

Segundo Kruskal e Sarwar (2018), uma lideranga efetiva na pratica da

fadiologia exige algumashabilidades e conhecimentos especificos, dentre os quais

pode-secitar trés principais dominios: recursos humanos, gest&o de operacées e

assisténcia centrada no paciente. Para tornar-se um lider capacitado, é necessario

que © gestor, seja ele médico ou nao possua dominio sobre estes temas, que serao

melhor abordadosa seguir.

3.1 RECURSOS HUMANOS

Dentro da area de Recursos Humanos, varios temas s4o de vital importancia

na gestao em radiologia. Inicialmente, é necessario analisar os aspectos que

transformam um médico radiologista em uma figura de lideranga, para que possa

assumir de forma adequada o papel de gestor. Outro ponto de grande importancia é

comocriar um ambiente de trabalho agradavel, inibindo comportamentosdisruptivos

e fortalecendo a cultura organizacional.

3.1.1 Lideranga

Conforme afirmam Davenport e Dunnick (2018), a lideranca vem sendo

crescentemente reconhecida como um conjunto de habilidades passiveis de serem

treinadas e desenvolvidas, sendo distintas das habilidades de gest4o. As qualidades

que geralmente apresentam sao: boa comunicacdo, priorizam os outros em

detrimento desi, identificam e confrontam influéncias disruptivas, integram grupos

distintos e atuam como agentes de mudanga.



Em geral, empresas escolhem seus chefes a partir dos seus conhecimentos

técnicos, e nao das suas habilidades de lideranca. Muitas instituigGes apresentam ,

atualmente, programas de treinamento de liderangas, capacitando seus

colaboradores para esta fungdo, ao invés de contar com as remotas chances de

sucesso de umlider acidental.

Ainda segundo Davenport e Dunnick (2018), uma dasligdes ensinadas para

os lideres, 6 de que o setor de radiologia deve atuar como um time. E importante

que toda a equipe sinta-se parte de um grupo, que possui o mesmo objetivo. O

principal fator capaz de gerar um sentimento de pertencimento diz respeito a cultura

organizacional. Esta cultura é reforgada e estabelecida a partir das atitudes do lider,

© qual deve sempre dar 0 exemplo, colocando osoutros e

a

instituigao a frente dos

seusinteresses pessoais. A cultura é um aspectocritico na estabilidade do ambiente

organizacional, portanto todas as acdes da equipe e do chefe devem estaralinhadas

com ospilares culturais da empresa.

Lexa e Fessel (2018) reforgam o conceito de quelideranga pode ser um

atributo aprimorado através do estudo e da pratica. Muitos radiologistas deixam de

perseguir o caminho da lideranga pois possuem conceitos equivocados de que a

fungao de lider entrara em conflito com a sua atividade médica. No entanto, se os

proprios médicos n&éo assumirem esta funcdo, outras pessoas o farao, cabendo

ent&o aos profissionais se perguntarem se irao liderar, ou se irao seguir e obedecer

aos outros.

Bonslideres podem contribuir de varias formas, mas a principal é ao atender

algumas necessidades humanas basicas: confianca, compaixdo, estabilidade e

esperanca. Se os lideres forem capazes de propiciar estes pilares dentro do

ambiente de trabalho, serao criadas estruturas, culturas e relacionamentos

prosperos para a equipe.

O treinamento para assumir fungdes de lideranga nao deve acontecer de

forma subita. Desde

o

inicio de sua carreira, 0 profissional pode buscar trabalhar

estas qualidades, de forma continua e sucessiva. Desta forma, segundo Lexa e

Fessel (2018), quando a oportunidade surgir o profissional estara preparado.

Fica claro, portanto, que a figura do lider é de vital importancia para 0 éxito de

qualquer empresa, principalmente de um servigo complexo comoa radiologia, que

envolve recursos humanosaltamente qualificados e preparados. E fundamental que



os atributos do lider sejam estimulados naqueles profissionais que apresentam

aptidao para tal, proporcionando seu aprimoramento e capacitando-o para exercer a

fungao de gestor.

3.1.2 Comportamentos Disruptivos

Comportamentos disruptivos sao um grupo amplo de atitudes nao-

Profissionais exercidas individualmente no ambiente de trabalho que prejudicam o

desempenho da equipe. Podem ser atitudes mais dbvias, como por exemplo

agressées verbais, abuso, importunagao, grosseria, preconceito de etnia e género,

ou atitudes mais sutis, como por exemplo uma relutancia em dividir informagées

com a equipe ou checar constantemente o celular durante o trabalho.

Segundo Willis et al (2018), esses comportamentos podem ser divididos em

trés categorias:

- Intrapessoal (crencas culturais, etnia, personalidade, fadiga, pouca

inteligéncia emocional e esteredtipos);

- Interpessoal(trabalho em equipe, diversidade e estilo de lideranga);

- Situacional(cultura organizacionale carga de trabalho).

Na radiologia, alguns fatores contribuem para desencadear comportamentos

disruptivos, como recursos reduzidos, ambiente estressante, comercializagao da

medicina, expectativas de perfeccionismo, metas de produtividade. Ao mesmo

tempo, € exigido do radiologista que seja mais proativo, busque maior interagao

social com o médico assistente, e pratique uma assisténcia centrada no paciente.

Ainda segundo Willis et al (2018), um dos fatores que contribui para evitar

comportamentosdisruptivos € uma cultura organizacional sdlida e positiva, fundada

em valores como comprometimento com o bem estar, otimizagado do

desenvolvimento profissional, otimismo, e umaatitude progressista em relac&o aos

erros. Estes valores levam a umacultura justa, em que a comunicagdo

e

otrabalho

em equipe otimizado contribuem para a obtengao de resultados satisfatorios para o

Paciente.

O comportamento disruptivo geralmente se apresenta desde o periodo de

formagao do médico, durante a faculdade a residéncia, conforme afirmam Ulreich et

al (2015). Estes profissionais devem ser identificados precocemente, para que

medidas possam ser adotadasnointuito de corrigir estas falhas. E importante que,
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um vez identificado o comportamento disruptivo, ele seja abordado imediatamente.

O primeiro passo, portanto, é a identificagdo destes profissionais, 0 que pode

ser feito através de reclamagées, pesquisas e revisoes andnimas. O segundo passo

6 fornecer ao médico um Feedback da situagao ocorrida, em uma reuniao formal, e
com transmiss&o clara da informacg&o. Deve ser deixado claro que este tipo de

comportamento nao sera tolerado pelainstituigao. Caso 0 comportamento persista, 0

médico devera gerar um plano de acdo sobre como ele ira abordar esse

comportamento. Caso nao haja melhora, punigdes devem ser aplicadas e considerar

a possiblidade de demiss&o.

Umacultura organizacional que nao tolera comportamentos disruptivos deve

ser uma prioridade para qualquer ambiente de trabalho, com a aceitagao ampla de

todos os médicos de que este tipo de comportamento nao sera tolerado. (ULREICH

ET AL, 2015). Deve-se considerar, ainda, que comportamentos disruptivos podem

ser consequéncia de problemas com drogas, alcool ou depressdo, recebendo a
atencao adequada.

A melhor estratégia para combater o comportamento disruptivo é através da

prevencao, portanto deve ser colocado foco neste objetivo (WILLIS ET AL, 2018). O

Processo de prevenc@o inicia-se no momento da contratagdo do funcionario, o qual

deve possuir tragos de personalidade que se encontrem alinhados com os valores e
cultura da instituigao. A entrevista de emprego é, portanto, um momento fundamental

Para o processo de prevenc&o. Outro aspecto de vital importancia é manter os

médicos motivados com seu trabalho, através de incentivos para aqueles

profissionais que atingem metas de produtividade e que apresentam bons

resultados. Outra forma de trabalhar a prevencdo é através de investimentos em
cursos, mentorias e aconselhamentos para os colaboradores.

Abordar a questao do comportamento disruptivo é umaatividade desafiadora,

que requerhabilidades de lideranga e gest4o. Porém, trata-se de uma atividade que

contribui de forma relevante para consolidar um ambiente de trabalho favoravel e

Produtivo. A organizagéo de satide que pretende otimizar seu processo de
exceléncia precisa investir na prevengdo e resolugdo de Situagdes envolvendo

comportamento disruptivo.
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3.2 GESTAO DE OPERACGOES

A gestao de operagdes envolve uma ampla gamade atividades, nas quais é

possivel atuar em prol de melhores resultados. O foco deste tema é direcionado

para ag6es nas areas de estratégia, seguran¢a, qualidade e informatica. Um dos

temas mais relevantes nesta area diz respeito a como conduzir um programa de

residéncia médica dentro de um servigo de radiologia.

3.2.1 Conduzindo um Programa de Residéncia Médica

Um hospital que se propde a trabalhar na area de ensino e implementar

Programas de residéncia médica precisa estar preparado para este desafio. O

Principal objetivo € formar profissionais capacitados a atuar na especialidade, de

forma a agregar valor para a equipe. No entanto, outros objetivos sao formarlideres

capazes de atuar na area de pesquisa e ensino. Para atrair os melhores

profissionais, € necessario investir em oportunidades educacionais inovativas,

cultivando um ambiente positivo de aprendizado. Sarkanyet al (2018) estabelece

algumasestratégias para alcangar éxito nesta tarefa.

Um servigo deve conhecer sua miss&o e objetivos. Além de formar

profissionais capacitados, é importante oferecer conhecimentos que vao além da

area técnica, como por exemplo informatica,lideranca, ensino. O radiologista que ira

conquistar espaco no ambiente de trabalho necessita de habilidades que vao além

da capacidade de produzir laudos adequados.

E fundamental envolver os residentes em todo o processo de trabalho,

inclusive nas atividades administrativas. Reunides semanais entre a equipe de

radiologistas e seus residentes sao uma boa ferramenta para engajamento, dando a

Oportunidade dosresidentes manifestarem suas opinides e sugestées.

Outra medida recomendada €

o

fortalecimento das relagdes com outros

setores e especialidades. A oportunidade de participar de reunides e discussdées de

casos com outras Clinicas desenvolve habilidades de comunicagao e apresentacao,

que serao fundamentais na carreira dos futuros radiologistas. O relacionamento com

outras especialidades também desenvolve uma postura mais profissional e

respeitosa, propiciando um ambiente de trabalho mais favoravel para o aprendizado.
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A interagao do radiologista com outros departamentos promove ganhos de qualidade

na assisténcia a saude centrada no paciente, agregando maior valor ao seu

trabalho.

Conforme afirmam Sarkani et al (2018), 0 sucesso de um programa de

residéncia médica é medido n4o apenaspela competéncia técnica de seus alunos,

mas também pelo seu nivel de satisfago com a carreira escolhida. O grande

volume de trabalho ao qual um residente é submetido podelevar a umasituagdo de

burnout, prejudicando seu processo de aprendizado. E fundamental que os gestores

se preocupem com a qualidade do ambiente e das condigdes de trabalho,

promovendo atividades que contribuam para a satide mental dos seus residentes.

3.3 ASSISTENCIA CENTRADANO PACIENTE

O aspecto mais importante de um servico de radiologia € prover assisténcia
em saude centrada no paciente. Para tanto, algumas estratégias podem ser

adotadas para atingir esse objetivo, como a implementagao de umapolitica de

assisténcia 4 salide baseada em valor, e de gest4o de risco para radiologistas.

3.3.1 Assisténcia 4 Saude Baseada em Valor

Porter (2010) introduz um conceito revolucionario Para a assisténcia em

saude, que envolve a definicao de valor para o paciente. O valor diz respeito aos

resultadosobtidos na satide do paciente sobre os custos empregados. Ouseja, é do

interesse de todos os envolvidos no processo de satide que os gastos determinem
uma melhora na satide do paciente. Quando um paciente € submetido a uma

Cirurgia de vesicula por conta de uma dor abdominal, por exemplo, e apésa cirurgia

sua dor e sua sade melhoram,foi agregado valor. No entanto, quando um paciente

€ operado de um joelho para colocar umaprétese de alto custo, porém suaprincipal
queixa que era a pouca mobilidade nao melhora,o valor foi baixo. O valor percebido
pelo paciente deve sero critério para guiar as mudangasna assisténcia em saude,
porém trata-se de um indicador de dificil afericao.

Na radiologia, torna-se ainda maisdificil implementar este conceito, pois nem

sempre 6 possivel avaliar de que forma um laudo ira influenciar nos resultados do

tratamento de um paciente. O interesse maior nao esta mais no volume de exames
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fornecidos, masnovalor que eles agregaram ao tratamento. Parametros que servem

comoreferéncia para avaliar a performance e o valor agregado por um servigo de

radiologia podem ser estabelecidos. Os trés principais parametros, segundo Sarwar

et al (2018), sao: contribuigao direta para a melhora da saude do paciente,
contribui¢ao na redugao geral de custos no tratamento do paciente, e contribuigao

na redugao do tempo de tratamento.

Como exemplo de contribuigdo direita para a melhora da sade do paciente,

podemoscitar os programas de rastreio para cancer de mama ou puimao, nos quais

um diagnéstico precoce por parte do radiologista ira impactar profundamente a

sobrevida do paciente. No caso de redu¢do de custos no tratamento, pode-secitar o

caso de uma apendicite na qual se realiza um diagnéstico rapido e preciso, evitando

cirurgias desnecessarias e indicando com mais confianga e rapidez, quando

necessario. A redugao durago de um episddio de assisténcia também pode ser

alcangada através de diagnésticos precoces, reduzindo o tempo necessario para se

iniciar 0 tratamento (SARWAR,2018).

A reducao de custos e agregacao de valor nao pode ser medida através do

volume de laudos e exames produzidos, mas através da sua qualidade e da boa

comunicagao com a equipe de médicos assistentes. Novas métricas devem ser

desenvolvidas para avaliar a qualidade dos laudos quanto a sua precisao, clareza,

especificidade, ades&o aos guidelines e estruturagao direcionada para a doenca

especifica.

Percebe-se, portanto, que existe uma dificuldade em extrapolar os conceitos

de assisténcia a satide baseada em valor para a radiologia, porém é um objetivo que

devesertrabalhado.

3.3.2 Gestao de Risco e Redugao de Erros para Radiologistas

Existem dois motivos pelos quais um radiologista deveria se Preocupar com a

qualidade de seu trabalho e em minimizar seus erros: evitar processos judiciais e,

mais importante, tratar seus pacientes da melhor maneira possivel. A melhor

estratégia nao 6 esperar que um erro aconteca, mas atuar de forma preventiva,

antecipando possiveis falhas para evité-las. Para tanto, é necessario conhecer as

principais causas de erro, adotando formasefetivas de aborda-las.
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Conforme descreve Berlin (2018), um fator importante de erro e alteragdes

nao identificadas pelo radiologista poderia ser o tempo gasto na andlise das
imagens. Devido ao aumento de volume de exames, muitos radiologistas dedicam
um menor tempo analisando as imagens, deixando de identificar lesées que
poderiam ser vistas em uma andlise mais detalhada. Programas de reconhecimento

de voz também estariam mais sujeitos a erros quando comparados a sistemas

tradicionais de laudo.

A comunicag&o verbal do radiologista com 0 médico assistente, nos casos de

alteragdes graves ou inesperadas nos exames, é fundamental. Em muitos casos, um

laudo nao é capazde transmitir a informagao da mesma forma que seria através de
uma ligag&o e uma conversa. Quandoo radiologista se depara com lesGes suspeitas
de cancer, ou alteragdes relevantes no contexto da urgéncia, ele pode agregar valor
ao seu trabalho através de uma boa relagao com o médico assistente. Os
parametros do American College of Radiology sobre comunicagao afirmam que os
radiologistas devem comunicar diretamente ao médico assistente os achados
importantes e inesperados (American College of Radiology, 2014).

Segundo Bruno et al (2015), existem dois tipos de erros por parte dos

radiologistas: os erros de percep¢ao, nos quais a lesdo naofoi vista ou identificada,
€ os erros de cognicao, onde a lesao foi detectada, porém a sua interpretagao e
importaéncia nao foram adequados. Os erros de percep¢ao sAo os mais comuns,

responsaveis por 60 - 80% dos casos. Erros em diagnéstico so a maior causa de
dano ao paciente, sendo que a taxa estimada de diagnésticos incorretos, nado

realizados ou retardados € de cerca de 10%. Um estudo de segunda leitura em
exames de imagem no Massachusetts General Hospital, no qual radiologistas
especialistas em abdome revisaram exames de tomografia de abdomeja laudados
por eles mesmos ou por colegas, houve discordancia entre seus proprios exames ou

de seus colegas em até 30% dos casos. Pode-se concluir, portanto, que nao

é

facil
definir 0 que seria ou nao um erro de interpretacao de imagem.

Bruno et al (2015) também afirma que um erro importante cometido por
radiologistas € a falha em comunicar de forma efetiva e rapida as alteragdes

evidenciadas, sendo devital importancia que o laudo possua informagées claras e

compreensiveis. A falta de clareza no laudo pode ser considerado uma falha na

atua¢ao doradiologista.
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A implementagao de laudos estruturados e a aplicagao de um roteiro com

checklists a serem verificados vem sendo avaliada na radiologia, porém os

resultados ainda so duvidosos. Embora possa parecer um processo eficiente, nos

moldesutilizados por um piloto de aviagao ao levantar v6o, os resultados de estudos
ainda n&o apontaram para evidéncias que corroborem a sua ampla utilizagao na

rotina radiolégica.

Embora

a

tarefa de reduzir erros na radiologia seja complexa, entende-se que

a aplicagaéo das seguintes recomendagdes podera trazer resultados satisfatérios

neste sentido (BRUNO ETAL, 2015):

- manter um estado constante de vigilancia na interpretagao de exames, com
ceticismo em relagao a diagnésticos provaveis;

~ esforgar-se para superar todas as armadilhas cognitivas e viés;

- uSO consistente de um amplo leque de diagnésticos diferenciais quando

formular conclusdes acerca de casos desconhecidos;

- programa de educacdocontinuada para prevenir lacunas de conhecimento;

- abordagem sistematica e adogdo de checklists na avaliagao dos exames;

- comunicagao clara verbal ou escrita, para que a mensagem seja

compreendida;

Desta forma, espera-se minimizar a incorréncia de erros, oferecendo maior
qualidade na assisténcia prestada ao paciente, e tomando mais relevante a

Participagao do radiologista no processo diagnéstico e terapéutico.

4. DISCUSSAO

Através da revisao de literatura, foram definidos os principais dominios a

serem explorados por um gestor na area de radiologia e diagndstico por imagem.

Embora desafiadores, sao temas constantemente abordados e aprimorados durante

a Carreira militar.

No quesito Recursos Humanos, estabeleceu-se a lideranga e o controle de
comportamentos disruptivos como quesitos-chave para o bom funcionamento do

servicgo. A lideranca € um atributo de fundamental importancia para o oficial do

Exército Brasileiro, sendo trabalhado desde a sua formagao basica. Esta
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contemplada nos atributos da area afetiva, e é avaliada anualmente através de

ferramentas de desempenho (SGD- Sistema de Gest@o de Desempenho).

No Curso de Aperfeicoamento de Oficiais Médicos do Exército (CAO Med),

também encontra-se presente a disciplina de Lideranga Militar, com seu respectivo

manual de campanha (C 20-10). Considera-se, portanto, que um oficial devera

aprimorarao longo de sua carreira os atributos desta area. No entanto, deve-se criar

estratégias para extrapolar os ensinamentos de lideranga militar para a realidade

hospitalar. O médico militar, ao incorporar estes ensinamentos, podera transmitir aos

seus subordinados 0 espirito de lideranga, seja dentro de um hospital militar, ou na

tropa. O lider nao se estabelece por meio de uma patente, mas através de

comportamentos que o tornam um exemplo para seus subordinados, dentre eles o

comprometimentototal com a miss&o e a abnegacao.

Umavez estabelecida a figura do lider em um servigo de radiologia, através

militar conta com o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4), através do qual é

possivel aplicar sang6es para os diversos comportamentos considerados

indesejaveis, os quais podem ser enquadrados como transgressées disciplinares.

Desta forma, gestores de Organizagées Militares de Satide nao devemisentar-se de

aplicar o regulamento, tendo em vista que esta bem estabelecida naliteratura a

importancia de se evitar comportamentos disruptivos em qualquer ambiente de

trabalho.

Os primeiros artigos do R-4 deixam claro a sua finalidade, sendo elas, manter

a camaradagem entre os militares, incentivar a harmonia e a amizade entre pares e

subordinados,incentivar a civilidade, tratar subordinados com interesse e bondade,

tratar superiores com respeito e deferéncia. Fica claro, portanto, que esta ferramenta

€ um dosalicerces para manter o ambiente de trabalho saudavel e harménico.

No que diz respeito 4 Gestao de Operagées, fica evidente a necessidade de

investir-se em um Programa de Residéncia Médica de qualidade. Muitos hospitais

militares ja possuem seus programas de Residéncia Médica em Radiologia e

Diagndéstico por Imagem, como por exemplio, o Hospital Central do Exército (HCE),

no Rio de Janeiro, RJ, e o Hospital das Forgas Armadas (HFA), em Brasilia, DF.

O Exército ja investe na especializagaéo de seus profissionais médicos,

estando mais evidente a partir de 2010, com a criac&o do Programa de Capacitacao



17

e Atualizagao Profissional dos Militares de Saude (PROCAP/Sau). Este programa
permite que o médico no posto de tenente ou capitao realize seu aperfeigoamento

através de POs-Graduagéo oferecida nas organizagoes militares de sauide, ou até
mesmo cursar uma Residéncia Médica em outros hospitais civis.

Desta forma, a melhor maneira de aproveitar os recursos humanos € oferecer
cursos de Residéncia Médica na_ propria Instituigao, para que durante a
especializagao o militar continue contribuindo para

o

servigo. E de total interesse das

OMSqueseus programas de Residéncia Médica oferegam qualidade e exceléncia,
formando melhoresespecialistas que irao continuar atuando dentro da Forga.

Na Assisténcia Centrada no Paciente, demonstra-se a necessidade de
implementagao, no ambito militar, do conceito de assisténcia a satide baseada em
valor. As Organizagées Militares de Satide trabalham com verbas e orgamentos
restritos, objetivando sempre ofertar servigos de qualidade com custos reduzidos e
Otimizados. Dentro desta realidade, é de interesse da Instituigao que o paciente
receba servigos que agregam valor ao seu tratamento. Nao ha interesse em um
Servigo de Radiologia que esteja focado somente em produzir laudos, mas que nado
esteja se comunicando bem com os médicossolicitantes, ou nao esteja fazendo o
resultado chegar de forma clara e concisa ao interessado. Os radiologistas militares
devem estar conscientes da importancia do seu produto estar agregando valor, pois
em geral, 0 seu distanciamento do paciente nao permite que exista uma percepcdo
de nexo causal entre o exame laudado

e

osresultados alcangadosnotratamento.

Ha, ainda, a preocupagao com a qualidade do servico prestado e a reducdo
de erros. Os erros nos laudos radiologicos so frequentes, e aumentaram com a
crescente demanda por exames de imagem. Os servigos de radiologia do Exército
nao tem porobjetivo final o lucro, portanto ndo é de interesse da Instituigaéo que seus
profissionais produzam além de sua capacidade. Nos servigosprivados, nos quais a
remuneragao esta vinculada ao volume de exames Produzidos, existe a
preocupacgao de que um tempo reduzido esteja sendo dedicado a cada exame. Na

realidade militar, mesmo que nao haja este problema, é necessaria a implementagao
de ferramentas de controle e reduc&o de erros, elevando a qualidade do servico
prestado e reduzindo custos hospitalares com tratamentos mais eficientes.
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5. CONSIDERAGOESFINAIS

Os desafios enfrentados pelos servigos de radiologia sao diversos, e

compartilham similaridades entre instituig6es civis e militares. Muitas das estratégias

e solugdes estudadas no Ambito civil podem ser extrapoladas para a realidade

militar, através da adogao de medidas concisas e bem delimitadas. As principais

solug6es delineadas pelo estudo ndo sdo temas alheios ao ambiente militar, sendo

alguns delesfamiliares e até mesmoinerentes a profissdo.

Um passo fundamental na trajetoria de um servigo maiseficiente esta na

selegao e no aprimoramento dasliderangas, incentivando a consolidagao da figura

dolider por detras do chefe. Estes atributos podem ser desenvolvidos e trabalhados,

trazendo grandes beneficios para a Instituigdo.


