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Resumo 

A radiologia é um serviço de saúde que nos últimos cem anos teve grande desenvolvimento na área 

tecnológica, agregando à medicina possibilidades de diagnóstico e tratamento médico. Porém, para um bom 

funcionamento do serviço, é preciso conhecer como ele é composto (pessoas, máquinas, ambiente, 

processos,..); quais as demandas do setor; o que precisa ser aprimorado; o que é valorizado pelos 

trabalhadores, gestores, pacientes, entre outros. Ou seja, é preciso desenvolver a gestão em saúde 

específica para o setor em questão. Dentre os profissionais que compõe o quadro da radiologia, está o 

Supervisor de aplicação das técnicas radiológicas (SATR), profissional responsável pela intermediação com 

médicos, coordenadores, gestores, instituições de ensino, técnicos de raios x, setor de gestão de pessoas, 

almoxarifado, entre outros, sendo este, elemento principal desta pesquisa, considerando que a literatura 

aborda poucos estudos sobre gestão em radiologia, e que não há nenhum trabalho especifico sobre este 

profissional. Considerando o contexto apresentado, o objetivo do presente trabalho é propor uma 

ferramenta ergonômica de gestão em saúde (FERGS) no setor de radiologia hospitalar, como instrumento 

de auxílio à atividade de gestão em saúde do supervisor das técnicas radiológicas do setor de radiologia de 

Santa Catarina. Para tanto, o procedimento metodológico da pesquisa apresenta três etapas principais: 1) 

exploração do sistema de gestão hospitalar do setor, por meio de observação, entrevistas, e análise de 

processos, tendo como objetos de análise os diferentes trabalhadores (técnicos de raios x, médicos 

radiologistas, coordenação, profissionais da recepção), e também os pacientes; 2) análise das atividades 

desempenhadas pelo SATR, por meio de análise ergonômica do trabalho; e 3) desenvolvimento e validação 

da ferramenta FERGS. A intenção é contribuir com a otimização do processo de gestão hospitalar no setor 

de radiologia, como ação de melhoria tanto da atividade de trabalho dos profissionais de saúde quanto ao 

atendimento ao paciente, contribuindo assim com a assistência à saúde pública no Brasil. 
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