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Resumo 
 

Objetivo: Identificar falhas na cadeia do processo de biópsia de próstata e elaborar uma 

proposta de melhoria do serviço através da metodologia do Plan-Do-Study-Act (PDSA). 
Métodos: Revisão da utilização do Plan-Do-Study-Act nos meios de saúde e aplicação 

de sua abordagem cíclica de aprendizado na biópsia de próstata no serviço de radiologia 

intervencionista. Resultados:  O estudo ainda aguarda a implementação da nova forma 

de rotulagem, para posteriormente determinar a eficácia da intervenção proposta. 
Conclusão: Espera-se com este estudo proporcionar melhoria e segurança no cuidado 

ao paciente e provar que a implementação eletrônica da rotulagem dos frascos contendo 

os fragmentos, poderá corrigir erros humanos e reduzir a frequência com que pacientes 

e amostras são identificados incorretamente.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Proporcionar melhorias na qualidade e segurança dos cuidados de saúde 

continua a ser um desafio mundial1. A qualidade do serviço não é um objetivo estático, 

mas um estado de melhoria contínua, e a radiologia intervencionista é uma 

subespecialidade de rápida evolução em que a assistência ao paciente de alta qualidade 

deve ser a norma2. Para atingir tais objetivos essenciais, deve-se manter amplos 

programas de melhoria contínua da qualidade dos procedimentos realizados. Dentro 

desse contexto, métodos como os ciclos de Plan-Do-Study-Act (planejar-fazer-verificar-

agir) PDSA, tem sido usados na tentativa de impulsionar essas melhorias. 

Em nosso setor de Radiologia Intervencionista do Hospital São Paulo, 

trabalhamos sempre no sentido de manter um alto nível de qualidade dos procedimentos, 

sempre avaliando todos os processos, desde a recepção ou internação dos pacientes, 

até o resultado final, seja diagnóstico ou terapêutico. 

Um dos procedimentos realizados rotineiramente no nosso setor é a biópsia de 

próstata. No processo de realização desse procedimento, a fase final consiste no estudo 

anatomopatológico dos fragmentos retirados da próstata do paciente. Houve detecção 

de falha (no processamento final desses fragmentos, culminando na impossibilidade de 

análise segura dos mesmos) na identificação desses fragmentos apontada pelo setor de 

Patologia (responsável pela análise). 

A partir da detecção desse problema, resolvemos utilizar a metodologia PDSA 

para identificarmos se havia e qual seria a falha em todo o processo de realização da 

biópsia de próstata. 
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1.1 Objetivos 
 

1.Indentificar falhas na cadeia de processo da biópsia de próstata. 

2.Corrigir as falhas através da metodologia do Plan-Do-Study-Act (PDSA). 
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2 MÉTODOS 
 

2.1 USO DOS CICLOS PDSA NA ÁREA DA SAÚDE 

 Fornecer melhorias na área da saúde requer a alteração de processos em 

sistemas sociais complexos que mudam ao longo do tempo de maneiras previsíveis e 

imprevisíveis4.  Intervenções eficazes precisam ser desenvolvidas para se adaptar ao 

contexto local e responder a obstáculos imprevistos e efeitos indesejados. Encontrar 

métodos eficazes de melhoria da qualidade para testar e avaliar intervenções no 

atendimento é essencial para a prestação de cuidados de alta qualidade em um ambiente 

com restrições financeiras. 

 Os ciclos de Plan-Do-Study-Act (PDSA) fornecem um desses métodos para 

estruturar o desenvolvimento iterativo da mudança, como um método independente ou 

como parte de abordagens mais amplas de melhoria de qualidade. Apesar do aumento 

do uso de métodos de melhoria de qualidade a base de evidências para sua eficácia é 

baixa e sub-teorizada. Ciclos de PDSA são frequentemente um componente central na 

melhoria do serviço, no entanto, poucas avaliações objetivas formais de sua eficácia ou 

aplicação foram realizadas1. Algumas abordagens PDSA foram demonstradas para 

resultar em melhorias significativas nos cuidados e resultados positivos aos pacientes, 

enquanto outros não demonstraram melhoria5.  

 Embora inicialmente pareça desanimador, é necessário explorar até que ponto o 

método foi implantado com sucesso para tirar as conclusões desses estudos. A 

metodologia PDSA é composta por etapas interdependentes e princípios-chave que 

moldam sua aplicação, além de ser afetada pelo contexto local. Para interpretar a 

eficácia e os resultados referentes da aplicação dos ciclos de PDSA, é necessário 

entender como o método foi aplicado.  
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 2.2 AS ORIGENS E A TEORIA DOS CICLOS PDSA 

 O método PDSA é originária da indústria e da articulação de processos iterativos 

de Walter Shewhart e Edward Deming, que se tornaram conhecidos com os quatro 

estágios do PDSA6. O termo PDSA (plan-do-study-act) foi desenvolvida após os 

primeiros ensinamentos de Deming no Japão.  

 Os usuários dos métodos PDSA seguem uma abordagem de aprendizado cíclico 

prescrita em quatro estágios para adaptar as mudanças que visam a melhoria. No 

estágio ‘plan’ (plano), identifica-se uma mudança visando a melhoria, o estágio ‘do’ 

(fazer) vê essa alteração testada, o estágio ‘study’ (estudar) examina o sucesso da 

mudança e o estágio ‘act’ (agir) identifica adaptações e os próximos passos para informar 

um novo ciclo.  

 

 

 

Figura 1: O modelo de melhoria.  
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  Tabela 1: Descrição do método do ciclo de “planejar-fazer-estudar-agir” de acordo com desenvolvedores e comentaristas.  
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 Em comparação com os métodos mais tradicionais de pesquisa em saúde (como 

ensaios clínicos randomizados nos quais a intervenção é determinada com antecedência 

e se tenta eliminar ou controlar a variação), o ciclo PDSA apresenta um modelo científico 

pragmático para testar alterações em sistemas complexos. As quatro etapas refletem o 

método experimental científico de formular uma hipótese, coletar dados para testar uma 

hipótese, analisar e interpretar os resultados e fazer inferências para iterar a hipótese1.  

 Os princípios pragmáticos dos ciclos do PDSA promovem o uso de uma 

abordagem iterativa de pequena escala para testar intervenções, pois isso permite uma 

avaliação rápida e fornece flexibilidade para adaptar a mudança de acordo com o 

feedback, a fim de garantir o desenvolvimento de soluções adequadas à finalidade7. 

Início de testes em pequena escala oferece aos usuários liberdade para agir e aprender, 

minimizando o risco para os pacientes, a organização e os recursos necessários e 

oferecendo a oportunidade de construir evidências de mudança e envolver as partes 

interessadas à medida que a confiança na intervenção aumenta. 

 De acordo com o método experimental científico, o ciclo PDSA promove a 

previsão do resultado de um teste de mudança e subsequente medição ao longo do 

tempo (quantitativa ou qualitativa) para avaliar o impacto de uma intervenção no 

processo ou nos resultados de interesse. Assim, o aprendizado é alcançado 

principalmente por meio de experimentos intervencionistas projetados para testar uma 

mudança.  

 Como em todos os métodos científicos, a documentação de cada estágio do ciclo 

PDSA é importante para apoiar a qualidade cientifica, a aprendizagem e a reflexão locais 

e para garantir que o conhecimento seja capturado para apoiar a memória organizacional 

e a transferibilidade da aprendizagem para outras configurações.    
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  Tabela 2: Enquadramento teórico baseado nas principais características do método do ciclo planejar-fazer-estudar-agir (PDSA). 
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2.3 GARANTIA DE QUALIDADE x MELHORIA CONTÍNUA DE QUALIDADE  

 A definição de qualidade varia amplamente e depende do produto sendo avaliado 

e seu uso. Na indústria, os fatores que contribuem para o qualidade foram referidos como 

“Dimensões da qualidade” e incluem desempenho, confiabilidade, durabilidade, 

facilidade de manutenção, estética, recursos, qualidade percebida e conformidade com 

normas2.  

 Nos cuidados de saúde, a qualidade foi descrita como sendo composta por três 

partes: o conteúdo (ou seja, a assistência prestada e seu resultado médico), a entrega 

(ou seja, “serviço” e satisfação do paciente com a saúde e a experiência de atendimento) 

e o custo8. Devido a natureza subjetiva da saúde e prestação de cuidados, sistemas de 

valores dos pacientes e expectativas podem alterar significativamente sua percepção da 

qualidade da os cuidados que recebem. Procedimento tecnicamente bem sucedido não 

resulta em atendimento de alta qualidade se for realizado por indivíduos que são rudes 

com o paciente. 

Duas grandes abordagens foram usadas para tentar garantir alta qualidade em 

assistência médica nos Estados Unidos: quality assurance / garantia de qualidade (QA) 

e  contínuos quality improvement / melhoria contínua de qualidade (CQI). A tradicional 

abordagem para garantir saúde de alta qualidade, QA, usa limites para identificar eventos 

de baixa qualidade. 

A energia está focada na identificação de maus resultados individuais ou 

praticantes com baixo desempenho. Um esforço significativo é focado no aprimoramento 

contínuo da técnica, processo ou atendimento ao paciente. A fim de garantir linha de 

base da qualidade, comitês de credenciais hospitalares revisam regularmente eventos 

considerado abaixo do padrão de atendimento (ou seja, complicações) e frequentemente 
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exigem que os profissionais tenham realizado com sucesso um número mínimo de casos 

antes de receberem privilégios específicos.  

O conceito de um padrão mínimo de desempenho é reforçado e um senso de 

"bom o suficiente" prevalece. Essa atmosfera permite praticantes abaixo da média para 

continuar praticando sem fazer melhorias desde que sua taxa de complicação 

permanece abaixo de um limite localmente aceitável. Essa mentalidade “suficientemente 

boa” é um desserviço para os pacientes na era dos cuidados de saúde em constante 

avanço.  

Considerando que o controle de qualidade reage ao indivíduo eventos 

problemáticos ou fornecedores de problemas, a CQI tenta antecipar problemas e 

melhorar processos9. 

O termo CQI (melhoria contínua de qualidade) foi inicialmente descrito pelo físico 

e engenheiro americano Walter Shewhart enquanto trabalhava nos Laboratórios Bell, 

percebeu que reduzir variação de processo, uma metodologia atualmente conhecida 

como controle de qualidade industrial, melhorou significativamente a qualidade do 

produto final10. Atualmente processos de fabricação de ponta alcançam taxas de falha 

incrivelmente baixas, abaixo de 3,4 defeitos por milhão de oportunidades (uma medida 

comumente usada desempenho do processo industrial). Lean Manufacturing, também 

conhecido como “Produção enxuta” é uma prática que procura eliminar etapas em um 

processo que não agregam valor (isto é, desperdício) - ou seja, obtenha mais valor com 

menos trabalho. Essa filosofia de gerenciamento de processos foi derivada 

principalmente do Sistema de Produção Toyota11. 

Na prestação de cuidados de saúde, somos confrontados com desafios de 

processo semelhantes aos da produção industrial: o cuidado é o culminar de muitos 

processos individuais distintos - por exemplo, programação, cadastro, transporte, 
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recuperação, alta médica e cobrança. Portanto, melhorar os processos de prestação de 

cuidados individuais através da melhoria contínua da qualidade (CQI) pode levar a uma 

melhoria cumulativa maior do que apenas tratar eventos individuais através de garantia 

de qualidade (QA).  

Para que um programa CQI seja bem-sucedido, deve-se  diminuir o desperdício e 

limitar variação. Na medicina, dois tipos de resíduos existem, resíduos de qualidade e 

produção. O desperdício de qualidade ocorre quando recursos são usados e o esforço 

falha para produzir o resultado desejado (por exemplo, a realização de um exame de 

imagem inadequado não fornece benefício clínico). O desperdício de produtividade 

ocorre quando são gastos mais recursos do que o necessário para alcançar um 

determinado resultado clínico.   

Nos cuidados de saúde, um método comum de diminuir a variação, desperdício e 

custo enquanto aumenta a eficiência pessoal e eficácia clínica é o uso de vias de 

tratamento ou algoritmos de atendimento clínico. Essas ferramentas são dinâmicas, 

criativas e atualizadas regularmente com base nas melhores evidências disponíveis. 

Revisão regular das vias em luz de pesquisas recentes e resultados institucionais 

incentiva benefícios e modificações de via objetivando a melhoria contínua. 
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2.4 ABORDAGEM SISTEMÁTICA PARA MELHORIA DA QUALIDADE NA 
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

 Os programas de garantia de qualidade (QA) e melhoria contínua da qualidade 

(CQI) devem refletir a dinâmica subjacente de um departamento de radiologia. Diferentes 

hospitais atendem a diferentes populações de pacientes com diferentes necessidades.  

Embora todos os programas de qualidade em radiologia intervencionista 

compartilhem preocupações críticas, incluindo segurança do paciente, melhoria de 

processos e procedimentos técnicos e experiência profissional, programas específicos 

variarão entre as instituições. No entanto, um sucesso de programa de qualidade em 

radiologia intervencionista  geralmente terá três partes2:  

• um programa de CQI que mede um amplo espectro de indicadores de 

desempenho em um departamento; 

• um programa de controle de qualidade com foco em eventos e provedores 

individuais; 

• projetos de melhoria de qualidade em pequena escala em andamento.  

Algumas das etapas sugeridas no estabelecimento de um programa de melhoria 

da qualidade em um departamento de radiologia intervencionista são descritos 

resumidamente aqui: 

1) Formar um comitê de qualidade em radiologia 

O primeiro passo para estabelecer um programa bem sucedido de melhoria da 

qualidade da radiologia intervencionista é formar um comitê de qualidade. O comitê deve 

incluir tanto aqueles que entregam os cuidados e aqueles com autoridade para fazer 
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alterações e a associação deve ser amplo o suficiente para refletir todos os segmentos 

envolvidos na saúde do paciente e na experiência de cuidar. 

 

2) Identificar padrões de QA (padrões de controle de qualidade) 

O controle de qualidade profissional foi praticado dentro da radiologia 

intervencionista por anos. Exemplos de programas de controle de qualidade incluem 

educação médica continuada e recredenciamento. A Sociedade de Radiologia 

Intervencionista (SIR) publicou extensos documentos de controle de qualidade entre 

suas orientações práticas; estes documentos delineiam os padrões recomendados de 

cuidar de procedimentos individuais. Padrões baseados em evidências como esses em 

combinação com referências internas, pode fornecer a estrutura necessária para 

estabelecer um programa robusto de controle de qualidade2. 

 

3) Compreender o sistema e definir seus processos 

A prestação de cuidados de saúde é um complexo sistema contendo vários 

distintos processos. Para medir, analisar e, finalmente, melhorar o atendimento, um 

comitê de controle de qualidade deve dissecar o sistema em seus processos separados. 

Fluxogramas, diagramas de causa e efeito e os gráficos de Pareto podem ser muito úteis 

mostrando etapas críticas, problemas e gargalos potenciais, todas as áreas de potencial 

melhoria significativa. Fluxogramas são usados para reduzir e analisar visualmente um 

processo em etapas discretas que podem ser individualmente medido e gerenciado.   
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4) Estabelecer métricas e definir valores limites 

Após identificar processos departamentais críticos e as várias etapas nesses 

processos, o comitê de qualidade deve estabelecer métricas que forneça os dados mais 

úteis. A importância da seleção de métricas deve ser sublinhado. Boas métricas 

fornecem dados confiáveis, oportunos e reproduzíveis que representam com precisão o 

processo em questão. Os fluxogramas são frequentemente úteis na determinação das 

áreas críticas e quais métricas devem se concentrar.  

O comitê de qualidade deve considerar o estabelecimento de limiares para 

determinadas métricas, de modo que, se o valor de uma métrica está além do aceitável 

limiar, não apenas o valor é registrado, mas uma cascata de investigação adicional é 

acionada. Os valores limiares podem basear-se em benchmarks externos (por exemplo, 

os do SIR) e variará dependendo no processo em questão. Por exemplo, embora um 

relatório de taxa de limite de 100% para eventos adversos e resultados críticos são 

razoáveis; um limiar similar para sucesso guiado por imagem biópsia percutânea não 

seria. 

 

5) Coletar e analisar dados 

 A tomada de decisão baseada em dados é um conceito central do CQI. 

Infelizmente, porém, a coleta de dados geralmente é desafiador: por exemplo, o 

prontuário eletrônico institucional pode ter limitações, assim como o sistema de 

informação da radiologia.  

Assistência dos profissionais de tecnologia da informação da instituição podem 

ser necessárias  para acessar e compilar com eficiência os dados coletados de uma 
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instituição. Além disso, melhorar os processos eletrônicos e automatizados diminuem o 

potencial erro humano.  

 

6) Iniciar um projeto de melhoria de qualidade 

Portanto, uma boa estratégia para a melhoria da qualidade dos cuidados de 

saúde, é a melhoria de ciclo rápido (PDSA). A melhoria de ciclo rápido é simples, não 

requer treinamento especial, é facilmente implementada e usa o método científico.  

 

7) Estabelecer uma estrutura de desenvolvimento contínuo 

A melhoria contínua da qualidade é uma ciência fluida. Métricas e o foco mudará 

à medida que as melhorias forem mudanças de padrões de relatórios realizados e 

necessários. Portanto, um sistema que é flexível e fácil de usar é fundamental. Projetos 

bem-sucedidos de melhoria da qualidade podem ser implementados através de 

conjuntos de pedidos permanentes e diretrizes de práticas recomendadas. Alguma 

resistência inicial pode ser encontrada por aqueles que acreditam em algoritmos e 

caminhos clínicos compartilhados são medicamentos de “livro de receitas”, sufocando a 

inovação e criatividade. De fato, porém, o oposto é verdadeiro. Quando as métricas 

estiverem em local e melhoria rápida do ciclo (o processo PDSA) é iniciado, a inovação 

é mais eficaz e mais facilmente mensurada. Dados expressos com precisão o impacto e 

a utilidade da mudança, frequentemente revelando logística, mão de obra, problemas de 

distribuição e desempenho dentro do departamento. 
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2.5 APLICAÇÃO NA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 

A fase final da realização da biópsia de próstata é o estudo anatomopatológico 

dos fragmentos retirados para análise. Após a possibilidade de falha em alguma das 

etapas desse processamento no nosso serviço, buscou-se identificar em que momento 

possíveis erros poderiam culminar em prejuízos no controle de qualidade e, por 

extensão, para o paciente. 

As indicações para biópsia de próstata incluem um exame retal digital positivo 

(nódulo focal, rigidez ou assimetria), antígeno específico da próstata (PSA) sérico alto ou 

velocidade do PSA, nódulo no ultrassom ou na ressonância magnética, atipias de alto 

grau em biópsia anterior.  Sendo as contraindicações absolutas a falta de autorização do 

paciente e quando da impossibilidade de realizar o exame sem sedação; e as relativas 

a presença de prostatite em atividade, distúrbios de coagulação incorrigíveis e 

imunossupressão12.  

Os cuidados pré-procedimento incluem além da clara orientação e esclarecimento 

ao paciente, o uso de antibióticoprofilaxia e a suspensão de anticoagulantes.  

A técnica padrão da bióspia se dá inicialmente com a anestesia (lidocaína 1%) no 

triângulo gorduroso entre a superfície póstero-lateral da próstata e vesículas seminais ou 

ainda pode se utilizar da sedação do paciente.  

Os pacientes são geralmente posicionados em decúbito lateral esquerdo, com os 

joelhos no peito e os quadris flexionados na borda da mesa, permitindo a mobilidade do 

transdutor do ultrassom. Atualmente, a biópsia convencional consiste em doze 

fragmentos: as regiões sextantes base, médio e ápice são mostradas no aspecto lateral 

e medial de cada região sextante bilateralmente (figura 2). Os fragmentos (12) de um 

exame padrão são: base medial esquerda/direita; base lateral esquerda/direita; médio 
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medial esquerda/direita; médio lateral esquerda/direita; ápice medial esquerda/direita e 

ápice lateral esquerda/direita.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Normalmente utiliza-se uma agulha de biópsia descartável de 18 G, inserida 

paralela à sonda de ultrassom através de uma guia de agulha transretal anexada. Se 

houver alguma área suspeita (por exemplo nódulo no ultrassom ou na ressonância 

magnética) ou caso o fragmento retirado não seja satisfatório, novos fragmentos serão 

retirados.  

As principais etapas do procedimento que foram analisadas para ocorrência de 

possíveis erros no fluxograma serão discutidas à seguir.  

  

Figura 2: Vista coronal do esquema estendido de biópsia de próstata de 12 núcleos padrão, 

os pontos estimam os locais de biópsia planejados. 
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Retirada dos fragmentos 

O comprimento do núcleo/fragmento da biópsia é um do parâmetros mais 

importantes que determinam a qualidade e a detecção do câncer de próstata. Um 

comprimento médio da amostra de 12 mm é o limite inferior ideal para a detecção da 

neoplasia13.  

No nosso serviço, após o disparo da agulha em cada uma das zonas padrões, o 

médico radiologista entrega para a assistente do procedimento (técnica de enfermagem) 

o instrumento de biópsia. Nesse momento há uma dupla conferência do núcleo retirado, 

pois tanto o médico responsável pelo procedimento quanto sua assistente vão checar a 

qualidade do fragmento antes de ser colocado no frasco com formol (onde é 

encaminhado posteriormente para o estudo anatomopatológico).  

Quando se retira um fragmento mais curto ou quando a aparência é friável, deve-

se repetir a amostra.  

Não identificamos nessa etapa nenhuma falha que pudesse levar à reclamação 

ou impossibilidade de análise para a patologia.  

 

Transporte e Recepção 

Após o término do procedimento, coloca-se juntamente com o pedido do exame 

(documento padronizado com nome do paciente, número de identificação interno, nome 

do procedimento realizado e quantos fragmentos foram retirados, além de dados clínicos 

relevantes) o conjunto dos frascos (12 em um exame padrão) contendo os fragmentos 

retirados. 

Nesse momento há uma nova checagem dos frascos por outra funcionária do 

setor de radiologia intervencionista, sendo conferido se há a presença de fragmento no 
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interior do formol. O transporte para o setor de patologia se faz então e na recepção do 

material, há uma última checagem das amostras por parte de um funcionário do 

departamento que irá realizar a análise anatomopatológica.  

Dessa forma, nessa etapa, o que se faz é outra conferência de todo o material 

retirado de cada paciente, no sentido de não entregar nenhum frasco com ausência de 

fragmento. 

 

Processamento e Transferência de dados 

A identificação dos frascos (etiqueta com nome do paciente, código interno e 

localização de cada fragmento retirado) é feita manualmente, ou seja, um funcionário é 

responsável por inserir esses dados, antes da etiquetagem de cada um dos frascos. A 

coleta manual de dados é menos eficiente, na medida em que podem ocorrer erros na 

interpretação da escrita, além de equívocos no momento de inserir o código interno de 

identificação e até mesmo o nome do paciente.  

Portanto, identificamos que um provável erro que pudesse levar à impossibilidade 

de análise do material, seria nessa transferência de dados da etiquetagem dos frascos.   

De um modo geral, sabe-se que a coleta manual de dados seja menos eficiente e 

mais onerosa que a coleta eletrônica, aumentando o potencial de erro humano, sendo 

por si só suficiente para iniciar um programa de melhoria de qualidade (CQI).  

Dessa forma a proposta de melhoria foi inserir e elaborar a etiquetagem eletrônica 

dos frascos contendo os fragmentos das biópsias de próstata. Utilizando-se dos 

princípios do plan-do-study-act (PDSA), a abordagem se dará da seguinte forma: 
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O modelo de etiqueta proposto, baseou-se inclusive nas outras formas de 

processamento de exames já existentes no Hospital, onde há a emissão de etiquetas via 

impressoras (no momento em que o paciente faz o registro do exame).  

 

  

Figura 3: Esquema do plan-do-study-act (PDSA) aplicado na biópsia de próstata do serviço de Radiologia 
Intervencionista do Hospital São Paulo. 

Figura 4: Impressora utilizada para emissão 

das etiquetas de exames. 
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 A padronização de 12 etiquetas por paciente, englobaria a maioria dos exames, 

visto que a necessidade de fragmentos extras ocorre em uma parcela menor dos 

procedimentos e, nessa situação, a rotulagem manual poderia ser excepcionalmente 

utilizada.   

Figura 5: Modelo de etiqueta proposto para a 
biópsia de próstata. 
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3 RESULTADOS 
 

 O estudo ainda aguarda a implementação da nova forma de rotulagem, para 

analisar os posteriores resultados.  

 Será utilizado um gráfico de controle estatístico para determinar a significância da 

intervenção proposta (emissão de etiquetas eletrônicas) para avaliar a taxa de erro das 

amostras.  
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5 CONCLUSÃO 
  

 Os ciclos de plan-do-study-act (PDSA) oferecem um mecanismo de suporte para 

o desenvolvimento iterativo e testes científicos de melhorias em sistemas complexos de 

assistência médica. Como a radiologia intervencionista continua cada vez mais a 

aumentar a sua presença clínica, também devemos projetar e implementar programas 

práticos e eficazes de melhoria da qualidade em toda a especialidade. 

 Visto que os algoritmos de atendimento clínico fornecem a pedra angular de um 

programa prático de melhoria do serviço, pequenas mudanças nos padrões de prática 

podem ser implementados e seus efeitos estudados. Se os efeitos forem positivos, o 

padrão de prática é modificado; caso contrário, o modificação é descartada.  

 Utilizando da metodologia do PDSA no procedimento de biópsia de próstata, este 

estudo espera proporcionar melhoria e segurança no cuidado ao paciente e provar que 

a implementação eletrônica da rotulagem dos frascos contendo os fragmentos, poderá 

corrigir erros humanos e reduzir a frequência com que pacientes e amostras são 

identificados incorretamente.  
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