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RESUMO 

 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é responsável, no Brasil, 

pelas atividades de licenciamento e controle de instalações radiativas na área 

médica de radioterapia. Essas atividades são desenvolvidas, em sua maioria, 

pela Coordenação de Instalações Radiativas (CORAD) da CNEN. Uma das 

etapas necessárias ao desenvolvimento das atividades de licenciamento e 

controle é a inspeção nos serviços de radioterapia (clínicas e hospitais). Essas, 

em sua quase totalidade, são executadas pelo Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria (IRD) da CNEN, através do Serviço de Física Médica em 

Radioterapia e Medicina Nuclear (SEFME). Este trabalho apresenta um 

levantamento das principais não conformidades encontradas ao longo de 10 

anos de inspeções nos serviços de radioterapia (1995-2004), e permite a análise 

a eficiência dessas inspeções no sentido de fazer os serviços de radioterapia 

desenvolverem as suas atividades em conformidade com as normas vigentes 

no país, bem como as ações corretivas adotadas pelos mesmos, frente às não 

conformidades evidenciadas pelos inspetores da CNEN. Ademais, é analisada 

a possibilidade de aprimoramento e/ou a otimização do processo, através de 

um procedimento que possa ser unificado e controlado, visando uma pronta 

comunicação entre os envolvidos no processo de licenciamento (SEFME e 
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CORAD) sobre o atendimento, por parte dos serviços de radioterapia, dos itens 

em não conformidade observados durante a inspeção.  
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ABSTRACT 

 
 

The National Commission of Nuclear Energy (CNEN) is responsible in Brazil 

for the activities of licensing and control of radioactive installations in the 

radiotherapy medical area. The majority of these activities are developed by 

CNEN Co-ordination of Radioactive Installations (CORAD). One of the 

necessary stages for the development of licensing and control activities is the 

inspection of radiotherapy services (clinics and hospitals). Almost all of these 

inspections are carried out by CNEN Institute of Radiation Protection and 

Dosimetry (IRD), through its Service of Medical Physics in Radiotherapy and 

Nuclear Medicine (SEFME). This work makes a survey of the main non-

conformities found during ten years of inspections in radiotherapy services 

(1995 – 2004) and analyses the efficiency of these inspections in making the 

radiotherapy services develop their activities according to the norms in vigour 

in the country and adopt corrective actions against, at least, the non-

conformities evidenced by CNEN inspectors. Additionally, it analyses the 

possibility of improvement and / or the optimisation of the process, through a 

procedure able to be unified and controlled, aiming a prompt communication 

to those involved in the licensing process (SEFME and CORAD) about the 

attendance by the radiotherapy services to the non-conformity items observed 

during the inspection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para a execução do processo de licenciamento de serviços de radioterapia, a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) possui em sua estrutura 

organizacional dois setores, a Coordenação de Instalações Radiativas – 

CORAD – órgão subordinado a Coordenação Geral de Licenciamento e 

Controle –  CGLC -    e o Serviço de Física Médica em Radioterapia e 

Medicina Nuclear – SEFME – órgão subordinado ao Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria – IRD. Ambos, CGLC e IRD, são órgãos 

subordinados à Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear – DRS – que 

é uma das três diretorias ligadas diretamente à presidência da CNEN, sendo as 

outras duas a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento – DPD – e a Diretoria 

de Gestão Institucional – DGI.   

 

Na estrutura organizacional implantada na CNEN em 2003, existe uma 

Coordenação de Segurança e Controle, onde está alocada uma área de 

licenciamento e inspeção em aplicações médicas, industriais e pesquisas.  

Nessa área, em sua micro-estrutura, encontra-se atualmente a CORAD, onde 

na prática se executa a coordenação do licenciamento em instalações 

radiativas.  
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Também ligado à Coordenação de Segurança e Controle, encontra-se o IRD, 

onde, em sua micro-estrutura relacionada com as atividades classificadas como 

“ação de segurança” e “proteção radiológica”, encontra-se o SEFME, 

responsável, entre outras atividades, pela de inspeção em instalações radiativas 

de radioterapia. 

 

Existem outras atividades ligadas direta ou indiretamente às atividades de 

licenciamento, controle e inspeção que são desenvolvidas pela CNEN em suas 

diversas unidades. Essa rede de atividades interligadas, muitas vezes 

desenvolvidas por unidades distantes fisicamente e, em alguns casos, 

pertencentes a diferentes diretorias, acaba por acarretar uma  tramitação 

truncada, nos diversos estágios, do fluxo de documentos necessários para a 

realização da atividade com uma otimização do tempo e dispondo de todas 

informações existentes dentro da CNEN. Mesmo assim, dentro de uma 

unidade de execução como o IRD, com uma estrutura organizacional como 

disposto na figura 1, é possível se observar a execução de atividades de 

fomento, prestação de serviços e inspeção. 

 

No desenvolvimento de suas atividades a CORAD e o SEFME utilizam 

procedimentos e banco de dados distintos. O relatório de inspeção gerado pelo 
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SEFME é encaminhado à CORAD para que seja analisado e emitido um ofício 

comunicando o resultado da inspeção ao serviço de radioterapia inspecionado.  

Figura 1 – Estrutura organizacional do IRD 
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O tratamento das informações contidas no relatório de inspeção, o impacto 

sobre a radioproteção nos serviços de radioterapia e a avaliação sobre 

possíveis melhorias e/ou otimização a serem empregadas no processo de 

avaliação da segurança merecem um estudo dedicado para que seus resultados 

tenham um melhor aproveitamento.  

 

Assim, desenvolveu-se este trabalho, com os seguintes objetivos: 

• fazer um levantamento das principais não conformidades com as 

normas CNEN identificadas durante as inspeções realizadas no período 

de 1995 a 2004; 

• avaliar as ações corretivas adotadas pelos serviços de radioterapia 

frente às não conformidades evidenciadas e; 

• analisar a possibilidade de otimização do trânsito de informações que 

compõem o processo de licenciamento em radioterapia desenvolvido 

pela CNEN.  

 

No capítulo “Fundamentos Conceituais” será apresentada uma visão geral 

sobre a área de radioterapia, um breve histórico da abordagem da CNEN sobre 

o seu licenciamento e controle, como o processo é desenvolvido e as ações 

recorrentes. Ademais, será feita a identificação das questões mais importantes 

e analisada a disposição dos diversos agentes envolvidos nas etapas do 
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processo, para assimilar e implementar mudanças em procedimentos e 

posturas. Serão, ainda, apresentados os procedimentos de inspeções de 

conformidade na área de radioterapia executados pelo SEFME . Na seção 

“Materiais e Métodos” será descrito como o traba lho foi estruturado e 

desenvolvido, bem como quais recursos foram utilizados. Na seção 

“Resultados e Discussão” serão apresentados e discutidos os dados de 

inspeção em serviços de radioterapia compilados dos bancos de dados 

existentes nos órgãos encarregados pela execução do licenciamento e controle, 

principalmente daquele mantido pelo SEFME. Finalmente nas “Conclusões” 

são apresentadas algumas contribuições para a área objeto de estudo deste 

trabalho.  
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2. FUNDAMENTOS CONCEITUAIS 

 

2.1.  Radioterapia 

 

A radioterapia é um método de tratamento médico que utiliza feixes de 

radiação ionizante como ferramenta capaz de destruir células. As radiações 

ionizantes podem ser eletromagnéticas ou corpusculares e carregam energia. A 

interação da radiação ionizante com o tecido dá origem a elétrons que irão 

criar efeitos químicos, físicos e biológicos podendo levar à morte celular. A 

resposta dos tecidos às radiações depende de diversos fatores, tais como a 

sensibilidade do tumor à radiação, sua localização e oxigenação, assim como a 

qualidade e a quantidade da radiação e o tempo total em que ela é 

administrada. Assim, procura-se atingir um “volume alvo” com uma dose de 

radiação, que é prescrita por um médico radioterapeuta, e o planejamento para 

esta dose de radiação é realizado por um físico médico. Essa dose deve ser  

distribuída da maneira mais exata possível em termos do seu valor, com 

grande exatidão espacial num volume de tecido que engloba o tumor, em um 

determinado tempo,  procurando anular as células tumorais  com o menor dano 

possível às partes sadias circunvizinhas do tumor. No Brasil, conforme 

relatório do Ministério da Saúde 2003 [1], estima-se em 500.000 os casos 
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novos de câncer por ano, sendo que existem 120 serviços de radioterapia[2] 

que se encontram autorizados pela CNEN a operar equipamentos 

emissores/geradores de radiação ionizante para o tratamento radioterápico de 

pacientes. 

 

A utilização de radiação ionizante deve ser empregada com critérios muito 

bem estabelecidos, visando a máxima obtenção dos benefícios advindos do 

seu uso nos tratamentos radioterápicos. O poder público federal, através da 

CNEN, atua como o representante da sociedade, sendo regulador, normativo 

e verificador de que os parâmetros normativos aplicáveis estejam sendo 

observados no emprego seguro da radiação ionizante em tratamentos 

radioterápicos. Isso é feito por meio da publicação de normas e 

regulamentos, do licenciamento, necessário para a emissão das autorizações 

para operação dos serviços requerentes e pela inspeção.  

 

2.2. O supervisor de radioproteção  

 

Um dos profissionais de grande importância dentro da estrutura de 

funcionamento de um serviço de radioterapia é o supervisor de 

radioproteção, indivíduo com certificação da qualificação emitida pela 

CNEN, formalmente designado pelo titular da instalação para assumir a 
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condução das tarefas relativas às ações de radioproteção na instalação. As 

responsabilidades de um supervisor de radioproteção, conforme definido em 

norma CNEN-NE-3.01[3], são: assessorar e informar à direção da instalação 

sobre todos os assuntos relativos à radioproteção; zelar pelo cumprimento do 

plano de radioproteção aprovado pela CNEN; planejar, coordenar, 

implementar e supervisionar as atividades do serviço de radioproteção de 

modo a garantir o cumprimento dos requisitos básicos de radioproteção; e 

coordenar o treinamento, orientar e avaliar o desempenho dos indivíduos 

ocupacionalmente expostos, sob o ponto de vista de radioproteção. 

 

A CNEN certifica a qualificação desses profissionais, conforme estabelecido 

em norma CNEN-NE-3.03[04]. Todo serviço de radioterapia deve ter um 

supervisor de radioproteção com certificação da qualificação conferida pela 

CNEN, porém em suas normas a CNEN não relaciona quantos supervisores 

cada serviço deve ter nem por quantos serviços um supervisor de 

radioproteção pode ser o responsável.  

 

Até o ano de 2004, por força de um convênio firmado entre a CNEN e a 

ABFM, o exame para certificação da qualificação de supervisores de 

radioproteção era conduzido conjuntamente. Assim somente profissionais 

especialistas em física médica poderiam obter a certificação CNEN.  
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O profissional especialista em física médica é o responsável pelo 

planejamento do tratamento com radiação prescrito pelo médico 

radioterapeuta. Além disso, conforme norma CNEN-NN-3.01 - Diretrizes 

Básicas de Radioproteção[9], deve também proceder a calibração dos feixes de 

radiação e das fontes utilizadas nos tratamentos radioterápicos, a dosimetria 

clínica e o testes de controle de qualidade.  

 

Atualmente, após encerramento do convênio CNEN-ABFM, o processo de 

certificação da qualificação de supervisores de radioproteção é realizado pela 

CNEN de forma independente, assim o profissional certificado não possui 

necessariamente a formação de físico médico. A CNEN estuda mecanismos 

para definir como será feito o reconhecimento da qualificação do especialista 

em física médica. 

  

2.3. O médico radioterapeuta 

 

A norma CNEN-NN-6.01[05] trata dos requisitos para o registro de 

profissionais de nível superior para o uso e manuseio de fontes radioativas. 

Entre eles encontram-se os médicos radioterapeutas. Por força de um 

convênio assinado entre a CNEN e o CBR, entre os requisitos necessários 

para obtenção do registro constava a necessidade de aprovação do médico 
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em exame aplicado em conjunto pela CNEN e o CBR. O médico 

radioterapeuta é o responsável pela opção de tratamento e pela determinação 

final do tecido a ser irradiado (alvo) e como deve ser realizada a irradiação 

do paciente. Juntos, supervisor de radioproteção, físico médico e médico 

radioterapeuta compõem uma equipe imprescindível para o sucesso do 

tratamento aplicado ao paciente. 

 

2.4. O licenciamento  

 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear é a autoridade reguladora nacional 

responsável pela emissão das diretrizes de radioproteção, na forma da lei.  A 

competência legal da CNEN é definida pela Lei 4118/62 [6], sua 

regulamentação é dada pelo Decreto 51726/63 [6] e supervenientes, tais como 

a Lei 6189, alterada pela Lei 7781 de 27 de junho de 1989 [6].  Não cabe aqui 

discorrer acerca das atribuições e responsabilidades pela ação de licenciamento 

e inspeção da CNEN no exercício da autoridade atribuída por Lei, que 

conforme Arnaldo Mezrahi [7],  está bem explícita nas citadas leis e decretos.  

 

A atividade de licenciamento é desenvolvida pela CORAD na área de 

radioterapia desde 1974, ano em que se deu a abertura do primeiro processo 

formalmente constituído de uma instalação radioativa de radioterapia. Não 
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existem registros do procedimento para o licenciamento executado nessa 

época, porém em consulta aos diversos processos, provavelmente o 

procedimento principal consistia na apresentação de plantas arquitetônicas, 

normalmente fornecidas pelos próprios representantes dos fabricantes dos 

equipamentos radioterápicos. Essas não correspondiam, necessariamente, à 

realidade do local, já que eram padrões que serviam como orientação dos 

fabricantes quanto às dimensões que deveriam ter as salas projetadas para 

receber os equipamentos.  

 

Outros parâmetros também eram observados, como a contratação de serviços 

de monitoração individual e a existência de profissionais responsáveis pelo uso 

de material radioativo. Assim, depois de atendidos estes quesitos básicos, era 

autorizada a aquisição, normalmente por importação, mediante um formulário 

próprio, conhecido como PIR – Permissão para Importação de Material 

Radioativo - , dos equipamentos e fontes de radiação ionizante, que muitas 

vezes ficavam armazenados, aguardando o término de obras ou o cumprimento 

de alguma exigência de licenciamento.  

 

Deve-se ressaltar, que a norma básica da CNEN data de 1988 – CNEN-NE-

3.01 - Diretrizes Básicas de Radioproteção[3], que veio revogar a resolução 

CNEN-06/73, que aprovava as Normas Básicas de Radioproteção[8], até então 
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o único documento que orientava as questões de radioproteção no país, hoje já 

substituídas pela norma vigente CNEN-NN-3.01 - Diretrizes Básicas de 

Radioproteção[9]. Somente em  1990 foi publicada a norma específica para a 

área de radioterapia – CNEN-NE-3.06 – Requisitos de Radioproteção e 

Segurança para Serviços de Radioterapia[10], sendo sua publicação precedida 

pelas normas CNEN-NE-6.02 – Licenciamento de Instalações Radiativas[11] 

– de 1984, CNEN-NE-3.02 – Serviços de Radioproteção[12] – de 1988 e a 

CNEN-NN-3.03 – Certificação da Qualificação de Supervisores de 

Radioproteção[4] – também de 1988.  

 

Esse conjunto de normas estabelece os critérios até hoje utilizados para o rito 

de licenciamento de instalações radiativas da área de radioterapia, obviamente 

observados alguns critérios estabelecidos por quem exerce a autoridade na 

coordenação da condução desse processo, já que as indefinições das normas 

em aspectos importantes e a ausência de documentação técnica legal de 

amparo e continuidade à interpretação a itens de normas, permitem o exercício 

dessa autoridade.  

 

Assim é que somente se observa a emissão da primeira autorização para 

operação concedida pela CNEN na área de radioterapia após dez anos de 

vigência da norma pertinente[11], que prevê a emissão desse ato 
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administrativo, entre outros. Para emissão dessas autorizações para operação, 

foram consideradas algumas informações básicas que deveriam estar 

contempladas no processo de licenciamento, dando suporte à coordenação 

quanto à decisão sobre a concessão da autorização. Para tal foi implementado 

em junho de 1998 um fluxograma (figura 2) que foi utilizado até março de 

2003,  onde se buscava verificar o nível de atendimento para emissão do 

documento de licenciamento pertinente. É possível observar a existência de 

duas saídas, sendo uma o ato administrativo “autorização  para operação” 

(figura 3) e outra a emissão da circular 09/98 (figura 4) onde estava descrita a 

forma de atendimento a algumas exigências de licenciamento.  

 

Atualmente o procedimento adotado não difere muito do fluxograma (figura 2) 

utilizado até 2003, entretanto variações são observadas, como por exemplo os 

prazos das autorizações para operação que passaram a ter validade máxima de 

2 anos e alguns outros critérios que passaram a ser mais restritivos, tendo em 

conta que a proposta de utilização desse fluxograma era buscar um 

procedimento que definisse a metodologia a ser empregada na análise da 

documentação que possibilitasse a concessão da primeira autorização para 

operação, com condicionantes ou não. 
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Figura 2 – Fluxograma utilizado no licenciamento de serviços de radioterapia.  
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Figura 3 – Autorização para operação utilizada no licenciamento de serviços 

de radioterapia. 
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Figura 4 – Circular 009/98 utilizada no licenciamento de serviços de 

radioterapia.  
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A partir de dezembro de 1998, com a entrada em vigor da Lei no 9765 [13], de 

17 de dezembro de 1998, conhecida como Lei da TLC, que instituiu a taxa de 

licenciamento, controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e 

suas instalações, passou-se a verificar o cumprimento do disposto na Lei, para 

emissão da autorização para operação. A cobrança de taxas sobre os 

requerimentos introduziu um novo parceiro na realização do licenciamento de 

instalações radiativas, a GEFIN, gerência financeira da CNEN. 

 

Cabe observar, ainda, que a Lei prevê que a TLC seja recolhida à conta de 

recursos próprios da CNEN e destinados às atividades da CNEN voltadas para 

área de segurança nuclear, licenciamento, controle e fiscalização. 

 

O procedimento para execução do processo de licenciamento vem sofrendo ao 

longo do tempo um aprimoramento, principalmente no que diz respeito à 

forma de apresentação de documentação. Uma alteração importante foi a 

introdução da apresentação de documentação comprobatória onde se procura 

compor o processo formal de licenciamento de um arcabouço legal. Assim, 

passou-se a exigir a apresentação de contrato social da empresa, onde  se pode 

identificar claramente o responsável legal ou titular da instalação, o contrato 

de trabalho do supervisor de radioproteção, formalmente designado pelo titular 

da instalação para assumir a condução das tarefas relativas às ações de 
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proteção radiológica na instalação, o contrato de prestação de serviço de 

avaliação de dose individual dos trabalhadores ocupacionalmente expostos, 

comprovantes de compra de equipamentos utilizados para medir a radiação e 

de outros itens para os quais foram estabelecidos critérios para aceitação, por 

exemplo, os projetos de cálculo de blindagem das instalações, as plantas 

arquitetônicas e o plano de radioproteção.   

 

Cabe registrar o início da inserção da CNEN na rede internacional de 

computadores, sendo a área de licenciamento de instalações radiativas, atual 

CORAD, a primeira a disponibilizar em 1993 os procedimentos, documentos 

padrão, roteiros para elaboração de documentos, formulários e normas através 

da home page desenvolvida para esse fim. Mais tarde passou-se a divulgar a 

relação das instalações radiativas autorizadas a operar e a validade dessas 

autorizações. Atualmente o portal da CNEN na rede internacional de 

computadores oferece uma série vasta de informações, que, certamente, 

favorecem o entendimento do modo de submissão de documentos para as 

diversas atividades desenvolvidas pela CNEN.  

 

A área de licenciamento conta desde 1981 com um banco de dados que 

conjuga informações básicas referentes às instalações radiativas. Em 2004 foi 
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implantada uma nova versão desse banco de dados SIR – Sistema de 

Informação em Instalações Radiativas, que se encontra em fase de testes.  

 

2.5. As inspeções  

A atividade de inspeção está, basicamente, contida no Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria, responsável pela execução das inspeções 

anunciadas[14]. Historicamente o IRD executa essa atividade desde a sua 

fundação, porém o enfoque dado à atividade criou uma cultura de órgão 

orientador consultivo, onde se procurava através da experiência obtida em suas 

linhas de pesquisa em radioproteção, passar aos usuários dos equipamentos e 

técnicas radioterápicas, orientações e informações visando o estabelecimento 

de uma cultura de segurança enraizada no reconhecimento da competência do 

IRD em radioproteção.  Nos dias de hoje o enfoque dado é aquele de 

“inspeção para avaliação da conformidade, com o objetivo de determinar, 

direta ou indiretamente, se os requisitos aplicáveis são atendidos”, conforme 

consta em documento do treinamento dos inspetores do IRD realizado em 

2004[15].  

Dessa maneira, as inspeções são realizadas conforme uma série de 

procedimentos internos,  disponibilizados em rede interna (intranet), que 

contemplam desde a elaboração do programa de inspeção, passando pela 
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condução de inspeções, testes de equipamentos até a forma de apresentação 

dos relatórios e certificados. Existem procedimentos que estão diretamente 

relacionados à atividade de inspeção em serviços de radioterapia, sendo estes:  

IRD-5.0-05 – Apresentação de Relatórios e Certificados[16]. 

IRD-8.0-01 – Programação de Inspeções Regulatórias1[17]. 

IRD-8.0-02 – Condução de Inspeções Regulatórias[18]. 

IRD-8.3.1.01-01 – Troca de Fonte de Cobalto em Radioterapia[19]. 

IRD-8.3.1.01-02 – Inspeção Regulatória in loco em Radioterapia[20]. 

IRD-8.3.1.01-03 – Movimentação e Teste de Equipamentos em    

Radioterapia[21]. 

 

Na execução da atividade de inspeção é verificada  a observância a itens 

normativos pertinentes à atividade fiscalizada. No caso da área médica de 

radioterapia as principais normas são as seguintes: 

CNEN-NN-3.01 - Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica[9]. 

CNEN-NE-3.02 - Serviços de Radioproteção[12].�

CNEN-NN-3.03 - Certificação da Qualificação de Supervisores de 

Radioproteção[4].�

CNEN-NE-3.06 -  Requisitos de Radioproteção e Segurança para Serviços 

de Radioterapia[10].�
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CNEN-NE-5.01 -  Transporte de Materiais Radioativos[22].�

CNEN-NN-6.01 - Requisitos para o Registro de Pessoas Físicas para o 

Preparo, Uso e Manuseio de Fontes Radioativas[5].�

CNEN-NE-6.02 -  Licenciamento de Instalações Radiativas[11].�

CNEN-NE-6.05 - Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações 

Radiativas[23].�

 

As inspeções do SEFME/IRD são realizadas por dois inspetores deste serviço, 

conforme programação aprovada pela DRS,  implementada pela CORAD e 

executada pelo SEFME, que após a inspeção elabora um relatório, que é 

emitido em três vias. O relatório é revisado internamente, rubricado pelo 

revisor, assinado pelos inspetores e pela chefia do SEFME e encaminhado ao 

chefe da DIACO, com posterior devolução ao SEFME para emissão de uma 

via para o inspecionado e outra via para a CORAD. Recentemente duas vias 

passaram a ser enviadas para CORAD. No caso de haver não conformidades, a 

CORAD emite um ofício formalizando as exigências ao inspecionado e 

acompanha o atendimento dessas exigências, sob a forma documental, ou, 

caso necessário, realiza ou solicita visitas ao serviço de radioterapia visando 

verificar o saneamento das não conformidades observadas.   

 

Inicialmente as unidades a serem inspecionadas são comunicadas, com até 

dois dias de antecedência, sobre a data em que será realizada a inspeção. Antes 
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da equipe de inspeção dirigir-se ao serviço de radioterapia, planeja-se a 

realização da inspeção de modo a chegar no local a ser inspecionado 

conhecendo, em detalhes, os procedimentos a seguir e o tipo de instalação a 

ser inspecionada.  

 

A inspeção inicia-se com uma reunião de abertura, onde se faz uma 

explanação sobre o desenvolvimento e objetivos da inspeção, com a presença 

dos inspetores, da direção do serviço de radioterapia ou seu representante e do 

supervisor de radioproteção do serviço. Os itens verificados estão relacionados 

a itens normativos e contemplam  uma seqüência que compõe o relatório de 

inspeção. Para efeitos práticos e também de maneira a uniformizar a inspeção, 

os inspetores procuram dividi-la em duas etapas.  

 

Na primeira, são verificados os registros administrativos de radioproteção e 

controle do serviço de radioterapia. Dentro dessa etapa deve ser observada a  

presteza no atendimento à solicitação dos inspetores, o zelo, a organização e o 

asseio com que a documentação é mantida e apresentada de uma forma 

histórica, sua disponibilidade no local de armazenamento e o espaço físico 

destinado para o tratamento e arquivamento das informações do serviço. É 

observada, também, a visibilidade que é dada à série de tratamento histórico 

dos dados. Procura-se, ainda, identificar a disponibilidade e o conhecimento 
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dos resultados dos controles de qualidade desenvolvidos no serviço de 

radioterapia, bem como o envolvimento dos funcionários do serviço ligados a 

atividades com o uso de radiação ionizante.  

 

Em uma segunda etapa, é dado enfoque aos aspectos técnicos relacionados 

diretamente à medida da dose absorvida de radiação utilizada diretamente nos 

tratamentos e das taxas de dose ambiental ao redor da instalação, visando a 

quantificação da radiação oriunda das fontes utilizadas e armazenadas no 

serviço de radioterapia. 

 

A equipe de inspeção realiza medida de dosimetria dos equipamentos segundo 

procedimento proposto pelo Protocolo 277 da Agência Internacional de 

Energia Atômica[24] – Determinação da Dose Absorvida em Feixes de Fótons 

e Elétrons. Atualmente está em fase final de implantação a adoção do 

Protocolo 398  da Agência Internacional de Energia Atômica[25]- 

Determinação da Dose Absorvida em Feixes Externos de Radioterapia: Um 

Código de Prática Internacional Baseado nos Padrões de Dose Absorvida na 

Água.   

 

A montagem do arranjo para avaliar a dosimetria do feixe terapêutico é feita 

em um simulador com água, no qual é inserida, a uma determinada 
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profundidade, uma câmara de ionização conectada a um eletrômetro. É 

solicitado ao físico médico do serviço que exponha o volume sensível da 

câmara a uma dose conhecida e por ele calculada.  

 

Em uma dosimetria, o valor medido não deve diferir muito do valor calculado, 

entretanto a norma CNEN não estabelece qual o limite aceitável para esse 

desvio. Em documento da AIEA[26] existe uma recomendação para que a 

incerteza na dose prescrita seja de no máximo ± 5%. Um valor considerado 

como boa prática adotado pelo SEFME durante as inspeções como um limite 

para que investigações subseqüentes sejam feitas buscando o motivo da 

discrepância entre o valor medido e calculado é de ± 3%. 

 

Na figura 5 é mostrado o posicionamento, pelos inspetores do IRD, do 

equipamento de medida para realização da dosimetria de um feixe terapêutico. 

 

A inspeção abrange ainda aspectos da identificação da instalação e seus 

profissionais responsáveis; equipe de inspeção; descrição do tipo de inspeção; 

equipamentos geradores/emissores de radiação ionizante; instrumentação 

utilizada em dosimetria e monitoração de área; instrumentação utilizada pela 

equipe de inspeção; aspectos de radioproteção geral, avaliação de doses 

individuais, existência do plano de radioproteção e os registros do serviço; a 
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radioproteção específica relacionada a cada equipamento de tratamento 

radioterápico, envolvendo aspectos de controle de qualidade, dosimetria e 

levantamento radiométrico.  

 

 

Figura 5– Inspetores da CNEN preparando o arranjo experimental para 

realizar a dosimetria do feixe terapêutico. 

 

A norma CNEN-NE-3.06[10] estabelece em suas disposições gerais, no tópico 

referente aos procedimentos e dispositivos de segurança, que as salas de 

tratamento devem possuir portas com intertravamento que previnam o acesso 
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indevido de pessoas durante o tratamento, interrompendo a irradiação quando 

forem abertas e somente possibilitando o seu reinício a partir da sala de 

controle. Ainda no mesmo tópico, a norma estabelece que haja um dispositivo 

luminoso indicador do acionamento do feixe clínico.  

 

No item referente aos requisitos gerais de radioproteção em radioterapia, é 

estabelecido que deve haver a possibilidade de observação e comunicação com 

o paciente em tratamento a partir da sala de controle, assim como a 

possibilidade de abrir a porta da sala de tratamento pelo lado de dentro.  

 

Os mesmos itens de norma empregados para as verificações em salas de 

aceleradores lineares são empregados também para salas de telecobalto, sendo 

que não existe item em norma CNEN referente à não possibilidade de se 

avistar a porta da sala de tratamento a partir do comando, apesar de constar 

como item a ser verificado no relatório de inspeção e estar relacionado a uma 

não conformidade. 

 

A avaliação de dose individual externa dos trabalhadores dos serviços de 

radioterapia deve ser executada por serviços de monitoração individual 

certificados pelo CASMIE [27], que no procedimento IRD RT 001.001/95[28] 
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determina que o relatório de dose deve ser encaminhado ao usuário no prazo 

máximo de trinta dias após o recebimento dos dosímetros. 

 

O documento base da radioproteção de um serviço de radioterapia é o seu 

plano de radioproteção, que deve estar assinado pelo supervisor de 

radioproteção e pelo titular. Este plano de radioproteção deve estar disponível 

no serviço com acesso livre a todos os trabalhadores. O plano de radioproteção 

é também encarado como um compromisso entre o serviço de radioterapia e a 

CNEN, autoridade reguladora nacional, para balizar a condução da operação 

do serviço dentro dos preceitos ali estabelecidos. As normas CNEN-NN-

3.01[9] e CNEN-NE-3.06[10] apresentam em sua estrutura os requisitos 

mínimos de um plano de radioproteção, entre eles podem-se destacar alguns 

que são observados durante as inspeções. Assim, é verificada a existência de 

um programa de treinamento dos trabalhadores, englobando o seu registro e a 

freqüência da execução, a adequação e os registros de doses individuais 

externas dos trabalhadores, bem como a adequação da monitoração de área do 

serviço. O programa de controle da qualidade também deve estar contido no 

plano de radioproteção e tem a sua verificação no ato de inspeção quanto à sua 

realização e registro conforme proposto no plano de radioproteção.   
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As medidas de monitoração de área devem ser executadas conforme programa 

estabelecido no plano de radioproteção. Estas medidas devem ser realizadas 

com monitores de área de radiação que apresentem uma calibração válida, 

realizada anualmente em instituições autorizadas pela CNEN, conforme 

determinado em norma CNEN-NE-3.06[10].  

 

Com relação à instrumentação utilizada pelo serviço para medir radiação, são 

verificados o seu funcionamento adequado e a validade do certificado de 

calibração emitido por laboratório reconhecido pela CNEN, assim como as 

aferições periódicas que devem ser realizadas. A aferição de um equipamento 

de medir radiação consiste em um conjunto de operações efetuadas para 

verificar se o instrumento está funcionando corretamente para os fins a que é 

destinado. A norma CNEN-NE-3.06[10] estabelece que sejam realizadas 

aferições periódicas de dosímetros clínicos e monitores de área para a 

verificação da constância de indicações de referências. No caso de dosímetros 

clínicos são utilizadas fontes de referência para realização das medidas de 

constância.  

 

No controle de fontes e equipamentos são verificados os registros e 

identificações e os testes aplicados no controle da qualidade, que devem estar 

descritos no plano de radioproteção. O controle da qualidade de equipamentos 
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de radioterapia deve ser estabelecido e implementado mediante um programa 

de garantia da qualidade que inclui a dosimetria de feixes de radiação 

empregados em tratamentos radioterápicos, conforme determinado em norma 

CNEN-NE-3.06[10].   

 

Durante a inspeção é feita uma leitura do plano de radioproteção, submetido a 

CNEN durante o processo de licenciamento, e verificado se os registros e 

periodicidades dos testes de controle da qualidade e medidas de radioproteção 

estão sendo realizados conforme proposto.  

 

A equipe de inspeção realiza também medidas de levantamento radiométrico 

no ambiente onde estão os equipamentos geradores/emissores de radiação 

ionizante.  

 

Na figura 6 é mostrado um inspetor do IRD realizando o levantamento 

radiométrico junto a porta da sala de um irradiador terapêutico. 

 

Estas avaliações fornecem uma imagem da situação da instalação 

inspecionada, imagem esta que é utilizada na avaliação quanto aos aspectos de 

proteção radiológica do profissional ocupacionalmente exposto, do paciente e 

do membro do público.   
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Figura 6 - Inspetor do IRD realizando medidas de levantamento radiométrico 

na porta da sala de um irradiador terapêutico. 

 

Cabe observar que a visão geral de uma instalação não é obtida somente pela 

análise dos documentos apresentados e pelos resultados das medidas 

efetuadas. Procura-se perceber o envolvimento das pessoas nas atividades de 

radioproteção, se existe uma cultura de segurança que contagie o ambiente e 

permeie todas as atividades desenvolvidas na instalação com o engajamento 

dos profissionais do serviço. Obviamente, a percepção desse preceito é muito 

subjetiva e não é um item direto a ser assinalado no relatório de inspeção.  

Porém, observa-se que  instalações com baixo envolvimento da equipe com os 
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resultados do controle empregado na radioproteção tendem a apresentar um 

maior número de não conformidades. Esta percepção está diretamente 

relacionada com instalações onde a dedicação do supervisor de radioproteção 

não é observada em período integral, ou onde existam as empresas de 

prestação de serviços de radioproteção compostas por um supervisor e 

diversos físicos sem certificação da qualificação como supervisor de 

radioproteção. 

 

2.6. O relatório de inspeção 

 

O relatório de inspeção sofreu algumas alterações ao longo dos últimos 10 

anos, sendo a última versão de julho de 2002, quando foi implantado um 

sistema eletrônico para banco de dados e emissão de relatórios, denominado 

SISRAD[29], desenvolvido na ferramenta DELPHI versão 8.0[30]. A 

utilização desta modalidade de relatório permitiu uma otimização no processo 

de realização de inspeção e elaboração dos relatórios. Passou-se a ter uma base 

de dados confiável. Os relatórios anteriores a 2002, que estavam arquivados 

em papel, tiveram as informações digitadas, alimentando o sistema SISRAD. 

O relatório é gerado a partir da inserção de dados em um banco de dados 

desenvolvido especificamente com a finalidade de proporcionar uma 

otimização na realização das inspeções e na elaboração dos relatórios de 



���

inspeção. Obviamente, a massa de dados gerada permite que sejam obtidos  

indicadores que possibilitem a interpretação de uma visão geral da 

radioproteção na radioterapia, assim como o desempenho e a influência da 

ação de inspeção sobre as instalações inspecionadas. 

 

Consta ainda do relatório de inspeção uma relação de todas as não 

conformidades relacionadas a itens normativos identificados, evidências 

objetivas e exigências decorrentes. Além do relatório, existe uma Ata de 

reunião de encerramento da inspeção onde estão relacionadas algumas não 

conformidades encontradas durante a inspeção. Esta Ata é elaborada em duas 

vias. Ao término da inspeção ela é assinada pelos inspetores e pelo 

representante legal do serviço. Uma via é mantida com o representante e a 

outra é anexada ao relatório que, por sua vez, fica arquivado no SEFME. Este 

procedimento é adotado, porque o relatório somente é confeccionado no 

retorno dos inspetores ao IRD. A Ata funciona como um registro da inspeção e 

como uma antecipação para o inspecionado de algumas das não 

conformidades encontradas. É importante observar que na composição do 

relatório final podem aparecer algumas não conformidades que não haviam 

sido relatadas na Ata de inspeção. Por exemplo, valores provenientes de 

cálculos que são realizados posteriormente no IRD. Essa observação é 

formalmente expressa na Ata de inspeção. 
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Um aspecto importante a ser observado quanto à tramitação do relatório de 

inspeção, é o tempo que transcorre entre as diversas etapas até a saída do 

relatório de inspeção para a CORAD.  

 

2.7. O fluxo de informações no licenciamento e na inspeção 

 

A CNEN é uma autarquia federal criada em 10 de outubro de 1956 e vinculada 

ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Como órgão superior de planejamento, 

orientação, supervisão e inspeção, estabelece normas e regulamentos em 

radioproteção e licencia, fiscaliza e controla a atividade nuclear no Brasil. A 

CNEN desenvolve, ainda, pesquisas na utilização de técnicas nucleares em 

benefício da sociedade. Estas tarefas são executadas por unidades (centros 

regionais, distritos e institutos) localizadas em oito estados brasileiros. 

Entretanto, a atividade de licenciamento e inspeção em serviços de 

radioterapia é realizada somente por unidades do estado do Rio de Janeiro, 

ocasionando a necessidade de constantes deslocamentos de equipes de 

inspeção para todo o Brasil. O licenciamento é uma atividade desenvolvida 

basicamente com documentos e cabe a inspeção verificar in loco se as 

informações fornecidas pelos serviços de radioterapia condizem com a  

realidade vivida e aplicada no dia-a-dia das instituições. Ocorre que uma série 
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de informações solicitadas durante o processo de licenciamento deve ser 

periodicamente atualizada sob a forma de documentos. Assim acontece com os 

resultados da avaliação de dose individual dos trabalhadores, com os 

certificados de calibração dos equipamentos utilizados para medir radiação e 

com a identificação das fontes radioativas adquiridas, entre outros. Deve-se 

considerar, ainda, que alguns desses serviços são oferecidos e executados pela 

própria CNEN, por exemplo: 

 

Avaliação de Doses Individuais: serviço comercializado por algumas 

empresas, entre elas a CNEN, que é a responsável pela certificação dos 

laboratórios que oferecem e comercializam esse serviço. Conforme sistemática 

estabelecida pela Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear da 

CNEN[27], o Departamento de Monitoração Individual do IRD, atual Serviço 

de Avaliação de Monitoração Individual Externa, é o responsável pelo Sistema 

de Registro de Dose – SRD/CD3[31], que é o sistema que gerencia o 

armazenamento de doses recebidas pelos trabalhadores profissionalmente 

expostos à radiação ionizante no Brasil e monitorados por um dos serviços de 

avaliação de dose individual certificados. Os critérios gerais para certificação 

de um serviço de avaliação de dose individual externa estão estabelecidos em 

documento próprio[28] elaborado pelo Comitê de Avaliação de Serviços de 

Avaliação de Monitoração Individual Externa – CASMIE – estrutura criada 



���

pelo IRD em 1991[32]  para coordenar a implantação da sistemática de 

autorização dos serviços de monitoração individual externa.                       

 

Calibração de equipamentos para medir radiação: este é um serviço 

comercializado por alguns laboratórios, entre eles a CNEN, que também é a 

responsável pelo gerenciamento do Comitê de Avaliação dos Laboratórios de 

Calibração de Radiação Ionizante – CALCRI[33] – que armazena dados de 

todos os laboratórios certificados. As calibrações são realizadas pelos serviços 

com periodicidade anual nos monitores de área de radiação e bienal nos 

dosímetros clínicos utilizados para dosimetria do feixe de radiação dos 

equipamentos de tratamentos radioterápicos dos pacientes.  

 

Fontes Radioativas: A CNEN importa, produz, comercializa, autoriza a 

importação por terceiros e controla o comércio de fontes radioativas no Brasil. 

Todo trâmite necessário para a entrada ou a colocação no mercado de uma 

fonte radioativa passa pelo controle da CNEN, seja através da produção 

própria em suas unidades, ou seja através do controle de importação feito pelo 

Sistema de Comércio Exterior – SISCOMEX[34] – da receita federal, operado 

pela CNEN como órgão anuente (toda importação de material radioativo 

necessita da autorização eletrônica da CNEN).  
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Outras informações também disponíveis no âmbito interno da CNEN e que 

seriam de grande valia nas ações de licenciamento, controle e inspeção das 

instalações radioativas e fontes de radiação, são aquelas localizadas no Grupo 

de Avaliação de Doses Elevadas – GADE[35] - e nos Depósitos de Rejeitos 

Radioativos da CNEN, cuja administração e operação dos depósitos 

intermediários e final são de sua responsabilidade[36]. Toda documentação 

apresentada pelo requerente a CNEN é juntada e montada sob a forma de um 

processo administrativo, com registro de um número e armazenado em 

arquivos na CORAD. Esses processos somente estão disponíveis para consulta 

na própria CORAD, na CNEN sede, em Botafogo. Toda inspeção deve ser 

precedida de uma preparação onde deve constar necessariamente a análise 

prévia dos procedimentos da organização a ser fiscalizada, conforme 

preconizado no procedimento da DRS/CNEN - Condução de Inspeções 

Regulatórias[37]. Alguns ajustes foram introduzidos procurando facilitar o 

acesso a informação do processo. Assim, por ocasião do agendamento de uma 

inspeção, um resumo do processo é solicitado e enviado pela CORAD ao 

SEFME, por correio eletrônico. Nesse resumo constam algumas informações 

básicas do processo, porém partes mais complexas do processo como projetos, 

pareceres técnicos e planos de radioproteção não estão contemplados no 

resumo utilizado.  
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2.8. Percepção do ambiente para as mudanças 

 

As atividades de licenciamento e inspeção sempre fizeram parte da história da 

CNEN, entretanto sempre foram objeto de grandes discussões sobre as 

atribuições de tarefas entre as áreas envolvidas. Deve-se aqui traçar um breve 

histórico dessas duas importantes estruturas interligadas para a execução do 

processo de licenciamento e inspeção. A CNEN foi fundada em 1956. Na 

década de 60 a CNEN montou um pequeno laboratório de dosimetria nas 

dependências da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). 

Na década de 70 esse laboratório foi transferido para a baixada de 

Jacarepaguá. Em julho de 1972 o Laboratório de Dosimetria da CNEN passa a 

integrar o Centro de Desenvolvimento Tecnológico Nuclear  (CDTN) da 

Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear (CBTN). Em janeiro de 1974 a 

CBTN aprovou a atual denominação do Laboratório de Dosimetria que passou 

a chamar-se Instituto de Radioproteção e Dosimetria – IRD. Em 16 de 

dezembro de 1974, a CBTN foi sucedida pela Empresas Nucleares Brasileiras 

(NUCLEBRÁS), incorporando o IRD. Em 26 de julho de 1979, o IRD é re-

incorporado a CNEN, onde permanece até hoje. Depois de tantas idas e 

vindas, é natural que uma instituição adquira uma cultura própria, até porque 

as instituições IRD e CNEN têm atividades e metas distintas, dificultando a 

ação cooperativa e complementar. 
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Algumas tentativas de uma maior aproximação foram feitas, como o programa 

chamado Repensar a CNEN desenvolvido em 1997, e o Projeto de 

Remodelagem Organizacional  em 1998. Porém nos momentos subseqüentes 

aos programas e projetos, quando era a hora de internalizar as discussões e 

implementar as mudanças necessárias apontadas pelos funcionários que 

participaram dos eventos e tinham uma esperança de ver o fruto do seu 

trabalho aproveitado para que houvesse uma mudança na postura institucional, 

tudo isso foi posto a perder, quando não se executou as medidas necessárias 

para continuação do processo.  

 

Na realidade, o efeito foi mais devastador do que se imaginava pois, se havia 

uma resistência à implementação de mudanças, hoje se percebe que ela é 

muito maior, pois foi transformada em incredulidade diante da ausência de  

mecanismos que proporcionassem um ambiente favorável à mudança. Hoje, 

somente um estudo dedicado seria capaz de apontar  qual caminho seguir, que 

pudesse retomar a crença dos servidores de que as mudanças necessárias 

seriam uma oportunidade de melhoria em seus sistemas de trabalho.  

 

De um modo geral os funcionários das áreas de licenciamento e inspeção em 

instalações radiativas identificam a necessidade de implementação de 

mudanças no processo de execução da tarefa, entretanto existe uma grande 



���

resistência a mudanças. As diversas tentativas de implementar mudanças 

sempre esbarraram em obstáculos como a não disponibilização de bancos de 

dados setorizados, a falta de uma estrutura específica de apoio administrativo 

que resolvesse problemas de logística da programação de deslocamento dos 

inspetores, a ausência de uma base de dados confiável que conjugue todas as 

informações oriundas das áreas de licenciamento e inspeção, assim como 

daquelas que são necessárias para atividade, informações essas, todas 

existentes dentro da própria CNEN mas não necessariamente sob a mesma 

diretoria. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Com base nas informações disponíveis no banco de dados SISRAD[29], com 

resultados de inspeções realizadas entre 1995 e 2004, realizou-se uma pesquisa 

utilizando ferramenta de consulta do programa DELPHI 8.0[30], onde se 

procurou obter as informações de uma forma planejada. 

 

As consultas foram estruturadas buscando evidenciar aspectos importantes em 

parâmetros de radioproteção e segurança nas atividades desenvolvidas por 

serviços de radioterapia. Evidentemente a experiência e vivência profissional 

na execução da atividade de inspeção possibilitaram o direcionamento para 

questões julgadas mais importantes e que nem sempre encontram amparo na 

legislação normativa empregada na atividade, assim é que deve ser observada 

a apresentação dos dados, fornecendo uma visão crítica de profissional da área 

sobre aspectos que podem ou não estar contemplados na legislação normativa 

aplicada à atividade de inspeção, como por exemplo à carga horária de 

trabalho dos profissionais envolvidos diretamente e com responsabilidade 

sobre o sistema de radioproteção em geral do serviço e a aplicação de radiação 

ionizante em pacientes.   
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A elaboração das consultas seguiu uma seqüência de informações desejadas,  

como a distribuição geográfica dos serviços de radioterapia no país, a 

complexa situação da relação entre o número de físicos médicos, supervisores 

de radioproteção e médicos radioterapeutas para atender ao número de 

serviços de radioterapia existentes. Outra informação importante que se 

buscou obter, diz respeito ao controle da qualidade dos equipamentos 

utilizados para medição da radiação, assim como os resultados das dosimetrias 

realizadas em equipamentos de telecobalto e aceleradores lineares de elétrons 

durante as inspeções do IRD. Os dispositivos de segurança que devem estar 

disponibilizados nos serviços de radioterapia, o controle de doses individuais, 

assim como o cumprimento do plano de radioproteção do serviço de 

radioterapia, também foram objetos de estudos e os resultados obtidos estão 

contemplados.  

 

Cabe aqui ressaltar a dificuldade na obtenção dessas informações pois o 

sistema SISRAD[29] não está operacional para o fornecimento dos 

indicadores objetos deste trabalho. Assim, para se obter a informação na forma 

pretendida,  houve a necessidade da utilização de sistemas tradicionais de 

planilhas eletrônicas, possibilitando uma análise da massa de dados gerados. 
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Um levantamento inicial foi feito buscando identificar quanto tempo uma 

equipe de inspetores demora na elaboração de um relatório de inspeção e 

também o tempo gasto na conseqüente tramitação do relatório de inspeção até 

ser enviado para a CORAD. Para se chegar a esse resultado foram utilizadas 

informações da planilha eletrônica com as datas das realizações das 

inspeções[29] e a conseqüente data da entrega do relatório elaborado pelos 

inspetores e demais informações.  

 

Objetivamente, os itens pesquisados no presente trabalho, as fontes de 

pesquisa e o intervalo de tempo para cada item, são relacionados na tabela 1: 

 

Tabela 1: Relação de itens pesquisados, origem das fontes e período 

correspondente. 

Item Fonte Período 
Serviços de radioterapia no 
Brasil 

Relatório anual IRD[38]  
Portal CNEN na internet[29] 

2004 
20/09/2004 

Tempo de elaboração e 
tramitação do relatório de 
inspeção 

Sistema SISRAD/IRD[29] 
 

2004 

O supervisor de radioproteção Portal CNEN na internet[29] 
Sistema SISRAD/IRD[29] 

09/09/2005 
2001-2004 

O médico radioterapeuta Portal CNEN na internet[29] 
Sistema SISRAD/IRD[29] 

09/09/2005 
2001-2004 

Medidores de área de radiação Sistema SISRAD/IRD[29] 1995-2004 
Dosimetria do feixe clínico Sistema SISRAD/IRD[29]  1995-2004 
Aferição rotineira dos 
equipamentos de medir 
radiação 

Sistema SISRAD/IRD[29] 2001-2004 
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Item Fonte Período 
Controle de qualidade dos 
irradiadores 

Sistema SISRAD/IRD[29] 2001-2004 

Dispositivos de segurança Sistema SISRAD/IRD[29] 1995-2004 
Avaliação de dose individual 
externa dos trabalhadores 

Sistema SISRAD/IRD[29] 1999-2004 

Plano de radioproteção Sistema SISRAD/IRD[29] 1995-2004 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A apresentação dos resultados e discussão está estruturada conforme as 

consultas descritas no capítulo anterior, assim estão realçados tópicos que 

conjugam uma rápida introdução, apresentação gráfica do resultado e uma 

discussão sobre o mesmo. 

 

4.1. Serviços de radioterapia no Brasil 

 

No Brasil, existem em atividade 1952 serviços de radioterapia[38]. Desses, 120 

possuem autorização para operação[2] concedida pela CNEN. Esses números 

são dinâmicos e podem sofrer pequenas alterações pois as autorizações 

existentes vencem e novas autorizações para operação são concedidas, mas em 

média fica a proporção de cerca de 30% dos serviços de radioterapia existentes 

no Brasil operando sem autorização da CNEN para esse fim.  

 

Os serviços de radioterapia em operação no Brasil  obedecem a uma  

distribuição geográfica conforme figura 7. 
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Figura 7 - Distribuição geográfica dos serviços de radioterapia em atividade 

no Brasil. 

 

Pode-se observar que a maior concentração de oferta encontra-se, 

basicamente, na região sudeste, acompanhada, depois, pelas regiões sul e 

nordeste, sendo em menor escala seguidas pelas regiões centro-oeste e norte, 

respectivamente.  
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Nestes serviços pode-se contabilizar 160 aceleradores lineares, 86 

equipamentos de cobaltoterapia e 68 equipamentos de braquiterapia por alta 

taxa de dose com Irídio 192.  

 

4.2. Tempo de elaboração e tramitação do relatório de inspeção 

 

Em levantamento realizado no ano de 2004, pode-se observar que o tempo 

médio para que os inspetores elaborassem o relatório de inspeção era de 32 

dias após a inspeção e o tempo médio entre a data da inspeção e o envio do 

relatório para a CORAD era de 49 dias. Conclui-se que um relatório, depois de 

elaborado pelo inspetor, leva 17 dias para que tramite internamente pelo IRD, 

até o efetivo envio para a CORAD.  

 

Neste levantamento não se considerou o tempo gasto entre o recebimento do 

relatório na CORAD e o envio do ofício correspondente ao requerente, 

comunicando o resultado da inspeção. Na figura 8  pode-se observar com 

maior clareza o tempo transcorrido entre a data da inspeção e o envio do 

relatório para a CORAD, relacionados a quantidade de relatórios.   
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O relatório de inspeção é peça fundamental para a orientação e a 

complementação do processo de licenciamento e alguns deles contêm 

informações que devem chegar à CORAD com a maior brevidade possível.  

2

13

9

12 12

8

9

5

7

6

1

0

3

6

9

12

15

Dias

1 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70
71 a 80
81 a 90
91 a 100
101 a 110

 Figura 8 – Distribuição, relativa ao ano de 2004, do número de relatórios em 

relação à quantidade de dias transcorridos entre a data da inspeção e o envio 

do relatório para a CORAD, n=84. 
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A excessiva demora na elaboração e tramitação do relatório de inspeção pode 

ser atribuída a diversos fatores, entre eles a falta de uma estrutura de 

informática que possa realizar a manutenção do banco de dados onde são 

gerados os relatórios e que apresenta constantes problemas na execução, e a 

falta de uma estrutura administrativa específica para otimizar a rotina de 

programação anual das inspeções realizadas pelo IRD. Entretanto, qualquer 

fator que possa ser argumentado não justifica o tempo excessivo observado 

para elaboração e tramitação dos relatórios de inspeção. 

 

O tempo gasto para elaboração do relatório de inspeção, assim como a 

tramitação interna até a remessa para a CORAD deve ser reduzida. Hoje, após 

a implantação de sistema informatizado para controle dos relatórios de 

inspeção, já se observa a redução do tempo na elaboração dos relatórios pelos 

inspetores do IRD, entretanto esforços devem ser envidados para que se 

verifique a tramitação completa do relatório, até a emissão do ofício 

correspondente. 
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4.3. Supervisor de radioproteção 

 

A figura 9 mostra que nos 195 serviços de radioterapia em atividade[38] 

existem 147 supervisores de radioproteção, sendo que 48 (32,7%) trabalham 

em mais de um serviço.  

 

Outro fato que merece ser observado, é que alguns desses supervisores de 

radioproteção trabalham em mais de um serviço com largas distâncias entre 

eles, o que na prática inviabiliza o rápido acesso em caso de necessidade da 

sua presença. 
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Figura 9 – Relação entre o número de serviços de radioterapia do Brasil e o 

número de supervisores de radioproteção atuando nesses serviços, n=195. 
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4.4. Médico radioterapeuta 

 

Existem 122 radioterapeutas trabalhando em 195 serviços de radioterapia em 

atividade[38], sendo que 40 (57,1%) radioterapeutas trabalham em mais de um 

serviço. A figura 10 mostra um quadro resumido da situação. 
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Figura 10 - Relação entre o número de serviços de radioterapia do Brasil e o 

número de radioterapeutas atuando nesses serviços, n=195. 
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O aprimoramento no controle e inspeção leva a uma adequação maior por 

parte dos serviços de radioterapia, buscando profissionais capacitados em 

supervisão de radioproteção, certificados pela CNEN e médicos 

radioterapeutas com registro CNEN, entretanto a falta de limitação de atuação 

desses profissionais, em termos de compatibilidade entre obrigações e carga 

horária, leva os serviços a apresentarem falhas nos controles necessários. Uma 

revisão das Normas CNEN-NN-3.03[4] e CNEN-NN-6.01[5] que introduza 

um mecanismo de limitação de atuação desses profissionais, associada a um 

maior oferecimento por parte da CNEN de oportunidades de certificação da 

qualificação e registro, poderia proporcionar uma melhor adequação dos 

serviços de radioterapia. 

 

4.5. Medidor de área de radiação 

 

Em um total de 584 verificações quanto à adequação da validade da calibração 

dos monitores de área de radiação, feitas ao longo dos anos de 1995 a 2004, 

verificou-se que 320 (54,8%) verificações apresentavam a data de calibração 

vencida, conforme figura 11. 
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Figura 11 - Monitores de área de radiação com calibração vencida, n=584. 

 

Em uma análise do percentual dos monitores de área de radiação com 

calibração vencida e calibração válida por ano de inspeção verificou-se que 

houve um crescimento no número de monitores com calibração vencida, 

comparando-se os biênios  de 1995/1996 até 2003/2004, conforme se observa 

na figura 12. 
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 Figura 12 - Percentual de monitores portáteis de radiação com calibração 

válida e calibração vencida por ano de inspeção. 
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4.6. Dosímetro clínico 

 

A dose de radiação empregada no tratamento radioterápico precisa ser a mais 

exata possível em seu valor. Para se medir a dose de radiação proveniente do 

equipamento, utiliza-se um conjunto chamado de dosímetro clínico, composto 

por câmara de ionização e eletrômetro. A fim de garantir a exatidão na medida 

realizada por este conjunto, executa-se uma calibração bienal em instituições 

autorizadas pela CNEN, conforme determinado em norma CNEN-NE-

3.06[10].  

 

Em inspeções executadas entre os anos de 1995 e 2004, observa-se que em um 

total de 484 verificações quanto à adequação da validade da calibração do 

conjunto dosímetro clínico, verificou-se que 186 (38,4%) verificações 

apresentavam a data de calibração vencida, conforme figura 13. 

 

Verificou-se ainda a ocorrência de um crescimento ao longo do tempo no 

número de dosímetros clínicos com calibração vencida, comparando-se os 

biênios  de 1995/1996 até 2003/2004, conforme se pode observar na figura 14. 
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Figura 13– Relação do total de dosímetros clínicos e do total de dosímetros 

clínicos com calibração vencida, n=484. 
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Figura 14 - Percentual de dosímetros clínicos com calibração válida e vencida 

por inspeção. 

 

O elevado número de monitores de área de radiação com calibração vencida 

frente ao número de dosímetros clínicos com calibração vencida, demonstra a 

importância dada a calibração do feixe clínico em detrimento do levantamento 

radiométrico que deve ser realizado pelo serviço. A alegação dos serviços 

quanto à dificuldade no agendamento das calibrações é constantemente 



���

apresentada aos inspetores durante as inspeções, entretanto, cabe observar que 

a disponibilidade de laboratórios para calibração de dosímetros clínicos é 

menor do que aquela dos monitores de área, e  são esses que se encontram em 

maior número com calibração vencida. De qualquer maneira uma maior oferta 

de serviços de calibração assim como uma maior comunicação entre as 

estruturas do órgão regulador envolvidas diretamente no assunto – CORAD, 

SEFME, CALCRI -  poderia retomar a normalidade da situação verificada. 

 

O percentual de monitores de área de radiação e dosímetros clínicos calibrados 

vem decrescendo ao longo do tempo, conforme verificado nas inspeções 

realizadas. É necessária uma atuação mais firme na conscientização dos 

profissionais quanto a importância da calibração. Outro fator que poderia 

influir positivamente seria a aplicação de multas para coibir a negligência com 

itens de segurança fundamentais.  

 

4.7. Aferição rotineira de equipamentos para medir radiação 

 

Em inspeções realizadas entre os anos de 2001 e 2004, foi constatada a 

ausência de fontes para aferição de equipamentos para medir radiação em 107 

(38,4%) das 278 verificações realizadas, conforme mostra figura 15. 
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Figura 15 – Relação entre as inspeções realizadas e a constatação da ausência 

de fonte de aferição nos serviços de radioterapia inspecionados, n=278. 

 

Muitos serviços (38,5%) não possuem fontes de aferição para realizar os testes 

de controle de qualidade em seus dosímetros clínicos. Tal verificação poderia 

contribuir para reduzir algumas dúvidas quanto a dosimetria do feixe. Um 

esforço no sentido de obter o cumprimento desse item normativo certamente 
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contribuiria para uma redução nos fatores que podem acarretar desvios 

elevados na dosimetria dos feixes clínicos. 

 

4.8. Controle de qualidade dos irradiadores 

 

As quatro próximas figuras ilustram os desvios encontrados em dosimetrias 

realizadas nas inspeções em equipamentos aceleradores lineares e de 

telecobaltoterapia, sendo que  o limite para que investigações subseqüentes 

sejam feitas buscando o motivo da discrepância entre o valor medido e o 

calculado é de ± 3%.  

 

Um dado importante a ser considerado na interpretação desses resultados é que 

as medidas de dosimetria em feixes clínicos, realizadas tanto pelos serviços de 

radioterapia inspecionados quanto durante a inspeção do órgão regulador não 

determinam as incertezas associadas as suas medidas, podendo com isso 

acarretar uma avaliação errônea quanto ao número real de equipamentos que 

são considerados como fora ou dentro do limite aceitável de ± 3%.   

 

Na figura 16, num total de 258 dosimetrias realizadas em equipamentos 

aceleradores lineares de serviços de radioterapia inspecionados entre 2001 e 
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2004, pode-se observar que 40 (15,5%) medidas apresentaram desvios fora do 

aceitável (± 3%) e 218 (84,5%) medidas estão dentro do desvio aceitável. 
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Figura 16 - Desvios na dosimetria de feixes clínicos de aceleradores lineares 

realizada nas inspeções do IRD, n=258. 



���

 

Procurou-se verificar o impacto das inspeções, agrupando-se os valores dos 

desvios dos aceleradores lineares por biênio, conforme figura 17. 
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Figura 17 – Percentagem de aceleradores lineares com desvio aceitável por 

biênio de inspeção. 
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Em um total de 145 dosimetrias realizadas em equipamentos de 

telecobaltoterapia de serviços de radioterapia inspecionados entre 2001 e 2004, 

pode-se observar que 27 (18,6%) medidas apresentaram desvios fora do 

aceitável (± 3%) e 118 (81,4%) medidas estão dentro do desvio aceitável, 

conforme figura 18. 
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Figura 18 - Desvios na dosimetria de feixes clínicos de telecobaltos realizada 

nas inspeções do IRD. 
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Procurou-se verificar o impacto das inspeções, agrupando-se os valores dos 

desvios de telecobaltos por biênio, conforme figura 19 . 
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Figura 19 - Percentagem de telecobaltos com desvio aceitável por biênio de 

inspeção. 

 

Os resultados das dosimetrias dos feixes clínicos dos aceleradores lineares e 

dos equipamentos de telecobalto estão diretamente relacionados com os testes 
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nos dosímetros clínicos e demais controle de qualidade que devem ser 

observados nos serviços de radioterapia. Certamente, o incremento na 

verificação dos controles que devem ser adotados pelos serviços acarretaria 

uma diminuição nos desvios verificados. Cabe observar que os desvios nos 

aceleradores lineares apresentaram uma redução enquanto que os dos 

equipamentos telecobalto apresentaram uma elevação. Os aceleradores 

lineares são equipamentos mais sofisticados. Associado a aquisição de novos 

equipamentos, surgem novos profissionais mais preparados tecnicamente e 

mais treinados para aplicação de controles. No caso de telecobaltos são 

geralmente equipamentos antigos. Por se tratar de uma fonte 60Co,  muitas 

vezes os serviços de radioterapia fazem a correção pelo decaimento radioativo 

e deixam de realizar a dosimetria, acarretando a constatação dos desvios fora 

do aceitável nas inspeções. 

 

4.9. Dispositivos de segurança 

 

Em um total de 409 verificações realizadas em salas de aceleradores lineares, 

entre os anos de 1995 e 2004, foram observadas não conformidades em 51 

(12,5%) situações de possibilidade de acesso por terceiros a salas de 

tratamento, 39 (9,5%) no sistema de comunicação oral entre as salas de 

comando e de tratamento, 35 (8,6%) no sistema de abertura interna da sala de 
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tratamento e 5 (1,2%) na sinalização luminosa indicadora do feixe de radiação 

em operação, conforme mostrado na figura 20.  
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Figura 20 – Ocorrência de não conformidades em salas de aceleradores 

lineares, n=409 

 

Em um total de 301 verificações realizadas em salas de telecobaltoterapia, 

entre os anos de 1995 e 2004, foram observadas, conforme mostrado na figura 

21, não conformidades em 113 (37,5%) devido a não possibilidade de se 
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avistar a porta da sala de tratamento a partir do comando do telecobalto, 58 

(19,3%) no sistema de comunicação oral entre as salas de comando e de 

tratamento, 8 (2,6%) situações de possibilidade de acesso por terceiros as salas 

de tratamento. 
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Figura 21 – Ocorrência de não conformidades em salas de telecobaltoterapia, 

n=301. 
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Quanto às não conformidades observadas em salas de aceleradores lineares e 

de telecobaltos, pode-se considerar que estas se apresentam dentro de um 

limite não preocupante, mas que deve ser melhorado. Entretanto cabe um 

comentário quanto a verificação elevada da não conformidade referente a 

proximidade entre o comando e a sala de tratamento. Uma das possíveis 

causas deste problema estaria relacionada ao fato das salas de telecobalto 

serem mais antigas e terem sido licenciadas quando os critérios de verificação 

da adequação das salas de equipamentos ainda não estavam tão bem 

estabelecidos quanto hoje; tanto é que nas salas dos aceleradores lineares, que 

são mais recentes, não se observa esse índice elevado. 

 

4.10. Avaliação de dose individual externa dos trabalhadores 

 

Em 431 verificações realizadas no período de 1999 a 2004, referente a 

disponibilidade de resultados de doses individuais externas atualizados, 

obteve-se não conformidade em 56 (13%) verificações; destas, 25 (44,6%) 

referentes ao laboratório A, 12 (21,4%) aos laboratórios B e C, 4 (7,1%) ao 

laboratório D, 2 (3,6%) ao laboratório E e 1 (1,8%) ao laboratório F. 

 

Esta não conformidade é classificada como sendo do serviço de radioterapia, 

cliente dos serviços de avaliação de dose individual externa, que na verdade 
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não atenderam ao disposto no  IRD RT 001.001/95[28], conforme mostrado na 

figura 22. 
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Figura 22 – Não conformidade na assiduidade da prestação de serviço de 

avaliação de dose individual, n=56. 

 

Os resultados de avaliação de doses individuais externas dos trabalhadores 

devem estar disponíveis 30 dias após o recebimento dos dosímetros usados 

pelos prestadores de serviço, para que os trabalhadores tomem conhecimento 

das doses recebidas. O não cumprimento do estabelecido acarreta uma não 

conformidade para o serviço de radioterapia, entretanto tal não conformidade 

pode estar relacionada a uma falha na prestação do serviço por parte dos 

laboratórios de monitoração individual externa, certificados pelo  CASMIE. 

Logo uma melhor interface de comunicação entre as partes envolvidas  - 
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CASMIE – CORAD – SEFME – poderia favorecer a não ocorrência, pelo 

menos no volume observado, desse instrumento fundamental na garantia de 

que os limites de doses estejam dentro dos estabelecidos em norma. 

 

4.11. Plano de Radioproteção 

 

Em 356 verificações realizadas pode-se observar que o plano de radioproteção 

não existia em 54 (15%) verificações. Não existia programa de treinamento em 

radioproteção dos trabalhadores em 32 (9%) verificações. Não era executado o 

registro do controle de qualidade aplicado ao serviço em 24 (6,7%) 

verificações. O plano de radioproteção não estava disponível para consulta dos 

trabalhadores em 22 (5,9%) das verificações. O registro de dose individual 

acumulada pelos trabalhadores em doze meses não estava sendo realizado em 

21 (5,9%) das verificações. A monitoração de área não era realizada com a 

periodicidade proposta nos planos de radioproteção em 19 (5,3%) verificações 

e o controle de qualidade dos equipamentos do serviço não eram executados 

em 14 (3,9%) das verificações, conforme mostrado na figura 23. 
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Figura 23  - Não conformidades relacionadas ao cumprimento do estabelecido 

no plano de radioproteção do serviço de radioterapia, n=356 

 

As não conformidades relacionadas ao cumprimento do disposto no plano de 

radioproteção, entendido como um documento que firma um 

comprometimento entre o titular do serviço de radioterapia e a CNEN na 

implementação das medidas ali estabelecidas, indica a necessidade de uma 

maior difusão dos mecanismos que visem o fortalecimento de uma cultura de 

segurança por parte dos serviços de radioterapia. 
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A ausência de um mecanismo que permita a consulta à distância a todo o 

conteúdo do processo de licenciamento compromete o melhor desempenho 

das ações de inspeção da CNEN. A implantação de um sistema que permita a 

consulta ao processo de licenciamento em tempo real, viria  proporcionar uma 

melhora significativa no desempenho das inspeções. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A adoção de sistemas de bancos de dados interligados, disponibilizando 

informações existentes na estrutura de atividades da CNEN, gerando um maior 

e mais abrangente intercâmbio entre as áreas envolvidas direta e indiretamente 

no processo de licenciamento, controle e inspeção, tornaria o processo mais 

ágil, confiável e transparente, além de proporcionar uma integração entre os 

diversos setores envolvidos, evitando a realização de tarefas em duplicidade e 

também a verificação do cumprimento de alguns itens normativos, 

considerados fundamentais em qualquer sistema de radioproteção, como 

calibração de monitores portáteis e dosímetros clínicos, assim como os 

resultados de avaliações de doses individuais dos trabalhadores. 

 

É necessário um maior controle nas medidas de dosimetria dos feixes clínicos 

realizadas, tanto pelos serviços de radioterapia quanto pela inspeção do órgão 

regulador. A não determinação das incertezas associadas às medidas de 

dosimetria dos feixes clínicos pode estar mascarando a real situação desse 

item. 
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Este trabalho indica que as não conformidades constatadas em uma inspeção 

se repetem e até mesmo apresentam um pior desempenho em inspeções 

subseqüentes. Nesse sentido deveria ser implementado rotineiramente um 

procedimento, indicando a freqüência com que itens não conformes são 

verificados em determinados serviços de radioterapia, possibilitando a 

aplicação de sanções a esses serviços. Uma maneira de incrementar o poder de 

coerção do órgão regulador nuclear é o estabelecimento de uma legislação que 

permita a aplicação de multas. 

 

A aplicação de uma metodologia capaz de identificar oportunidades de 

melhorias de processos e procedimentos no licenciamento e inspeção do órgão 

regulador nuclear brasileiro, poderia facilitar a introdução de práticas que não 

fossem fortemente rejeitadas e possibilitassem uma mudança gradual com alto 

grau de consenso, executadas com um nível menor de esforço e com uma  

probabilidade maior de sucesso.  

 

Parece aconselhável a realização de um trabalho envolvendo a aplicação de 

conjuntos de conceitos relativos, por exemplo, a teoria da complexidade às 

organizações, buscando a concordância e complementaridade entre as 

abordagens sobre as organizações e processos de mudança, conforme proposto 

na tese de doutorado de Ivan Pedro Salati de Almeida [40]. 
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A dispersão de informações existentes na CNEN, fundamentais para a 

atividade de licenciamento e controle, está colocada em documento da 

CORAD[41], que procura sintetizar esses relacionamentos possíveis e chama a 

atenção para a necessidade do estabelecimento de um banco de dados 

corporativo que permitia a transferência automática de informações.  

 

Como pode ser observado na tabela 2, as informações fundamentais para 

orientar a conduta de uma inspeção estão concentradas dentro da própria 

CNEN, porém, o tratamento dado a essas informações não se traduz na 

disponibilidade das mesmas para a área de licenciamento e inspeção.  Essa 

situação já foi alertada através de relatório anual de 1994, da então 

Superintendência de Licenciamento e Controle da CNEN, atual CGLC, onde 

consta em suas considerações finais a necessidade da “implementação de base 

de dados que permita disponibilizar o sistema de informações para tomada de 

decisões quanto ao estado da arte da segurança radiológica de instalações 

radiativas e do licenciamento de  instalações nucleares, permitindo o acesso,  

em tempo real, aos dados relevantes existentes em diversos setores da 

CNEN”[42]. 
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Tabela 2 – Tabela identificando tipo de informação disponível na CNEN e sua 

localização[41]. 

 

Natureza da Informação Procedência Freqüência 
da 

informação 

Necessidade de Controle 

Calibração de dosímetros clínicos e 
monitores de radiação de área 

CDTN/CNEN 
IPEN/CNEN 
LNMRI/IRD/CNEN 

Mensal Prazo de validade da calibração 

Produção e distribuição de 
radiofármacos para Serviços de 
Medicina Nuclear,  radioisótopos para 
Pesquisa e fontes seladas de Ir-192 para 
indústrias  

IPEN/CNEN Mensal Quantidades autorizadas para 
Serviços de Medicina Nuclear, 
Laboratórios de Pesquisas e 
capacidade operacional de Serviços 
de Radiografia Industrial 

Relatórios de Inspeção Institutos da CNEN 
Distritos (Futuro) 

Mensal Parâmetros de radioproteção dos 
Serviços 

Doses elevadas de trabalhadores GADE/DEFISME/ 
IRD/CNEN 

Ocasional Avaliação de causas de acidentes 
radiológicos 

Doses individuais de trabalhadores 
acima do nível de investigação 

DEMIN/IRD/CNEN Mensal Parâmetros de radioproteção 

Recolhimento de rejeitos radioativos 
 

COREJ/SLC/CNEN Ocasional Exclusão dos registros das fontes do 
Banco de Dados 

Armazenamento de rejeitos radioativos Institutos da CNEN Anual Exclusão dos registros das fontes do 
Banco de Dados 

Planos de Transporte aprovados COREJ/SLC/CNEN Ocasional Pré-requisito para aquisição ou 
exportação de  fontes radioativas 
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