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RESUMO 

 
A eficácia da radioterapia consiste em exterminar o tumor preservando a integridade dos tecidos sadios. Os 

avanços tecnológicos permitiram desenvolver técnicas capazes de modular doses entregues ao volume alvo, 

proporcionando maior eficácia aos tratamentos. Porém, a complexidade operacional dessas técnicas faz com que 

os benefícios oferecidos sejam diretamente proporcionais às chances de ocorrências de erros graves. O objetivo 

deste trabalho é analisar as etapas executadas pelo técnico/tecnólogo na Radioterapia de Intensidade Modulada 

(IMRT), para detectar possíveis erros, a fim de determinar meios de mitigá-los. Após levantamento bibliográfico 

a respeito de erros ocorridos na radioterapia, uma análise prospectiva foi realizada no primeiro semestre de 2012 

em uma clínica de radioterapia situada  na cidade do Rio de Janeiro, na qual 11 técnicos/tecnólogos 

contribuíram para o levantamento dos dados da análise. O método de análise de risco utilizado foi o Modo de 

Falhas e Análise de Efeitos para análise prospectiva de acidentes/incidentes, no que tange a uma avaliação 

qualitativa. O método permitiu mapear 16 etapas executadas pelos técnicos/tecnólogos nos tratamentos com 

IMRT, identificando as possíveis falhas e suas causas permitindo encontrar meios de evitar possíveis erros. Esta 

análise permitiu constatar que a qualificação profissional e a educação continuada dos técnicos/tecnólogos, 

aliadas a implementação de programas de garantia da qualidade e de um sistema computadorizado de 

gerenciamento  podem fazer da IMRT uma ferramenta capaz alcançar o maior desafio da radioterapia. 

  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Radioterapia é uma especialidade médica que utiliza radiações ionizantes para o tratamento 

do câncer, onde os pacientes são expostos intencionalmente à radiação, tendo como objetivo  

fornecer ao tumor a maior dose de radiação possível para a sua exterminação, contudo o valor 

dessa dose deve ser limitado pela necessidade de preservar os tecidos sadios (1). 

 

Os avanços tecnológicos trouxeram inúmeros benefícios para a medicina Radiológica. Tais 

avanços vêm proporcionando cada vez mais precisão e eficácia através da possibilidade de 

diagnósticos precoces diante de imagens com altíssima resolução e de técnicas inovadoras 

nas mais variadas modalidades existentes na Radiologia, não se limitando apenas em 

diagnosticar como também tratar inúmeras doenças. 
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Tanta tecnologia não aumentou apenas a qualidade, mas também a complexidade dos 

procedimentos. Como consequência, houve um aumento no impacto dos erros ocasionados 

por alguns fatores que, se negligenciados, podem trazer riscos e quando se trata de 

Radioterapia podem ser irreversíveis ou até letais (2-3). 

 

Dos avanços empregados em radioterapia, a Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) é 

uma técnica que utiliza feixes de intensidades variadas para enviar ao tumor doses de 

radiação altas o suficiente para destruir as células cancerígenas enquanto minimiza os danos 

ao tecido saudável e aos órgãos de risco adjacentes (4). Para que o sucesso desta terapia seja 

absoluto, é necessário que todos os profissionais envolvidos executem suas etapas com 

exatidão e cautela, obedecendo todos os critérios exigidos. Dentre esses profissionais, o 

técnico/ tecnólogo é, sem dúvida, um profissional chave para o sucesso do tratamento 

radioterapêutico, pois é de sua responsabilidade, no contato diário com o paciente,  a 

execução do tratamento de forma precisa e segura. 

 

Muitas lições foram aprendidas com os acidentes reportados. No entanto, as análises 

retrospectivas ficam restritas aos eventos relatados deixando uma lacuna quanto aos casos 

que não foram reportados e em situações de risco latente decorrentes da utilização de 

tecnologias inovadoras em radioterapia sob o aspecto da proteção do paciente (5).  

 

Diante da presente realidade, a qual erros ocorridos nem sempre são reportados (3), a 

propagação de tais informações pode despertar nos profissionais da área iniciativas de buscar 

nos erros já cometidos ações para evitar que estes mesmos erros se repitam, bem como evitar 

erros potenciais. Esta conscientização promoverá a prevenção de novos incidentes/acidentes 

desastrosos para os pacientes, vítimas de tais erros. 

 

Em função disso, o presente trabalho visa fazer uma análise prospectiva das etapas de 

responsabilidade do técnico/tecnólogo no processo de tratamento em radioterapia com a 

técnica IMRT, a fim de propor formas para mitigar os erros cometidos pelos mesmos. 

 

A metodologia usada neste trabalho baseia-se na análise de incidentes/acidentes reportados 

na literatura e em entrevistas durante visitas realizadas a uma clínica privada, situada na 

cidade do Rio de Janeiro, que possui em seu serviço um centro de Radioterapia equipado com 

aparelhos utilizados na realização de tratamento com IMRT. As visitas tornaram possível o 

acompanhamento de cada etapa executada pelo técnico/tecnólogo a partir da interpretação da 

prescrição médica até a entrega da dose prescrita ao paciente. O modelo de análise de risco 

adotado foi o Modo de Falhas e Análise de Efeitos (FMEA). 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi realizado entre março e junho de 2012, através de um levantamento 

bibliográfico a respeito dos acidentes/incidentes em radioterapia e do método  de análise de 

risco denominado FMEA. 

 

Associado ao estudo da literatura, uma pesquisa de campo foi realizada em uma clínica de 

radioterapia, provida de equipamentos de alta tecnologia, que permitiu o acompanhamento de 

cada etapa do processo de tratamento radioterapêutico com a técnica IMRT sob a 

responsabilidade do técnico/tecnólogo.  
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Para este estudo qualitativo, uma análise da rotina foi realizada neste centro de tratamento 

privado situado na cidade do Rio de Janeiro, onde mais de 60 procedimentos de radioterapia, 

dos quais 95% utilizando a técnica IMRT, são realizados diariamente. 

 

Os aceleradores lineares utilizados nesta clínica são o Oncor-Expression da marca Siemens 

que trabalha com energia nominal de 6 MV e 15 MV, com o recurso  step and shoot que 

permite modulação de dose por seguimento; e o Trilogy da marca Varian que trabalha com 

energia de 10 MV e utiliza como recurso para modulação de dose o sliding window. 

 

Neste estudo foi utilizado como método de análise de risco o Modo de Falhas e Análise de 

Efeitos (FMEA) que permite uma abordagem prospectiva para avaliação de risco. Este é um 

método sistemático e prospectivo para a análise de prováveis falhas, identificando as mesmas 

e elaborando um roteiro que permite sua rastreabilidade além de desenvolver meios, para 

impedir que estas ocorram (6). Ele foi utilizado para as fases do tratamento radioterapêutico 

com IMRT sob responsabilidade do técnico/tecnólogo.  

 

Nesse processo todas as etapas de responsabilidade do técnico/tecnólogo foram analisadas 

detalhadamente, desde a interpretação da ficha de tratamento passando pela observação da 

etapa que precede o planejamento (simulação), seguida da avaliação de cada passo da 

execução do tratamento antes e durante a entrega da dose de radiação ao tumor até a 

finalização com a retirada do paciente da sala de tratamento para então, propor 

recomendações que contribuam com a redução de incertezas, nas etapas executadas pelo 

técnico/tecnólogo, que possam resultar em erros.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

O  FMEA  permitiu mapear 16 etapas sob responsabilidade do técnico/tecnólogo no processo 

de tratamento com IMRT e a partir daí identificar os possíveis modos de falhas e suas causas, 

criando um bloqueio que impeça a propagação do erro antes de chegar ao paciente. Através 

deste método foi possível criar um diagrama de fluxo (Figura 1) dessas etapas identificando 

em que momento uma falha poderá resultar num erro que causará danos ao paciente.  
 

O FMEA foca num processo e considera em cada passo o que possivelmente daria errado, 

como isso poderia acontecer, e quais os efeitos que tal falha produziria (6). Uma ferramenta 

útil e simples para avaliação prospectiva multidisciplinar da segurança do paciente na 

radioterapia moderna (5).  

 

A aplicação do presente método para as etapas executadas pelo técnico/tecnólogo na IMRT 

(Tabela 1) levou à identificação de medidas de segurança para mitigação de riscos de 

acidentes/incidentes, representando uma sugestão para os centros de radioterapia com 

tratamento de pacientes através da técnica IMRT.  

 

O Serviço de Radioterapia onde foi realizada a presente análise, conta com uma equipe de  5 

físicos, sendo 1 deles supervisor de radioproteção,   4 médicos e 11 técnicos/tecnólogos, 

distribuídos em quatro turnos, o que garante a presença de no mínimo dois 

técnicos/tecnólogos por aparelho em cada turno. O serviço também conta com uma 

enfermeira e uma técnica de enfermagem que ficam responsáveis, entre outras atribuições, 
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pelas orientações que devem ser passadas aos pacientes sobre o tratamento e quanto aos 

possíveis efeitos da radiação.  

 

 

 

 

 

Figure 1.  Diagrama de fluxo indicando as etapas executadas pelo técnico/tecnólogo no 

tratamento com  radioterapia. 
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Esta clínica utiliza um sistema de gerenciamento que funciona como um prontuário 

eletrônico, que armazena  todos os dados do paciente e respectivo tratamento. Tudo é enviado 

via rede diretamente da sala de planejamento para o console do acelerador linear. Desta 

forma, nenhuma informação poderá ser alterada ou inserida sem consentimento prévio do 

físico e/ou do médico radioterapeuta. 

 

Além disso, foram observadas diversas medidas que são adotadas no intuito de evitar a 

ocorrência de acidentes/incidentes:  

 

- O prontuário do paciente, que permanece no setor durante todos os dias do tratamento, é 

impecavelmente organizado, com todas as informações pessoais, foto de identificação do 

paciente e do seu posicionamento no momento da simulação, ficha técnica de simulação, 

notificações pertinentes à simulação, dados técnicos, controle do isocentro e as imagens das 

conformações de todos os seguimentos do MLC; 

 

 - Em cada plantão nota-se a importância da presença de 2 a 3 técnicos/tecnólogos por 

aparelho de forma a trabalharem em conjunto para que nenhum engano ocorra, permitindo 

uma redundância nas verificações de cada etapa; 

 

- Durante o expediente sempre há, no mínimo, um físico no setor para que, em caso de 

dúvidas ou de alguma intercorrência, este esteja pronto para esclarecer ou intervir; 

 

- A equipe de enfermagem está sempre presente para orientar os pacientes quanto à dieta e 

preparo prescritos, bem como desconfortos que possam surgir durante o tratamento e como 

minimizá-los, além de recomendações de medidas que possam prevenir a intensificação e/ou 

o aparecimento precoce dos efeitos causados pela radiação (como exposição da região tratada 

aos raios solares, por exemplo). No primeiro contato com o paciente elas entregam um 

informativo para que o paciente possa tê-lo consigo contendo todas as orientações passadas. 

 

- Durante o tratamento os técnicos/tecnólogos estão sempre atentos ao monitor de vídeo 

verificando: a dose diária prescrita; a angulação do gantry; aos avisos que possam surgir na 

tela de comando; ao número de campos e principalmente a conformação e a movimentação 

das MLCs (durante o tratamento com IMRT step and shoot, a movimentação das lâminas 

dentro do gantry é reproduzida na tela do monitor na mesa de comando, então é possível 

visualizar no monitor cada configuração adquirida pelas lâminas dentro do gantry e comparar 

com a configuração prescrita no prontuário. Se alguma lâmina parar ou falhar é possível 

identificar qual segmento não foi realizado. Então, a repetição do tratamento só é realizada 

nesta configuração, pois não é permitido repetir todo o processo. Com a IMRT sliding 

window a probabilidade de falha em alguma lâmina durante do tratamento é muito menor, 

pois antes da entrega da dose de cada tratamento, é feita uma calibragem automática dos 

MLCs). 

 

- Os técnicos/tecnólogos permanecem atentos aos dados citados anteriormente, caso estejam 

ilegíveis na ficha de tratamento do paciente ou surja alguma dúvida a respeito entram em 

contato com os físicos do setor; 

 

- Os técnicos/tecnólogos evitam conversas paralelas enquanto executam um tratamento pois, 

a distração é uma forma de se cometer erros.; 
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- Durante o posicionamento, verificam possíveis riscos de colisão do gantry com alguma 

parte do corpo do paciente ou da mesa, através da reprodução dos movimentos que serão 

realizados pelo gantry durante o tratamento. Esta medida evita que o paciente se assuste 

durante o tratamento com a movimentação do gantry e da mesa; 

  

 - Durante o tratamento, o paciente é monitorado atentamente quanto à movimentação ou 

sinal de problema, para que a entrega de dose seja abortada imediatamente diante de qualquer 

intercorrência (ex.: vômito, tosse ou qualquer tipo de movimento); 

 

É importante orientar o paciente quanto a forma de comunicação, durante o tratamento ou  

em casos de emergência pois, a orientação inadequada do paciente quanto à importância de 

se manter imóvel e como ele pode sinalizar possíveis situações de emergência pode 

acarretar prejuízo ao seu tratamento.  
 

- O técnico/tecnólogo deve obrigatoriamente pedir verificação do planejamento pelo físico, 

quando a unidade monitora de algum campo esteja incompatível com o padrão. Toda e 

qualquer não conformidade durante a aplicação deve ser comunicada para um dos físicos; 

 

3.1. Simulação 

 

A etapa da simulação é o primeiro contato do técnico/tecnólogo com o paciente e a primeira 

etapa a ser executada antes do tratamento. Nela será definida a área que será tratada, o melhor 

posicionamento do paciente para o tratamento e os acessórios que irão garantir a 

reprodutibilidade do posicionamento durante todos os dias do tratamento. 

 

A imobilização nesta etapa é fundamental principalmente quando se utiliza técnicas 

conformacionadas, onde os campos e margens são mais precisos e estariam comprometidas 

caso a posição no momento do tratamento não seja repetida (7). 

 

Os acessórios definidos para cada paciente devem ser devidamente identificados com o seu 

nome e o número do prontuário. 

    

3.2. Gerenciamento do Tratamento 

 

Um sistema de gerenciamento computadorizado denominado Sistema de Registro e 

Verificação (RVS) para a minimização de erros, principalmente quando se trata de IMRT, 

deve ser  considerado em um serviço de radioterapia. 

 

Este tipo de sistema melhora a precisão dos tratamentos liberados, pois evita que um 

tratamento seja executado, a menos que todas as informações originais para o tratamento, 

como ângulo do “gantry”, ângulo do colimador, formato do campo, combinem com as 

informações da aplicação em curso (8). 

 

3.3. Tratamento 

 

A dose é entregue ao paciente nesta etapa, sendo administrada em sessões diárias com 

pequenas frações da dose total prescrita. 

 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

Nos quatro primeiros dias de tratamento são realizadas imagens de controle de isocentro, para 

conferir as coordenadas definidas pelo físico para o isocentro da área a ser tratada, e com isso 

a reprodutibilidade do posicionamento, depois esse processo só é feito a cada sete dias. Os 

valores obtidos são anotados, em local reservado para este fim, no prontuário do paciente. 

 

A IGRT (Radioterapia Guiada Por Imagem) auxilia no tratamento com IMRT, pois permite 

conferir, através de imagens feitas antes do tratamento, se o posicionamento está de acordo 

com o que foi determinado na simulação (9). 

 

As imagens podem ser obtidas através do Cone Bean (imagem tomográfica) ou do EPID 

(Dispositivo Portal de Imagens Eletrônicas), que são dispositivos de obtenção de imagens 

acoplados no próprio acelerador linear. 

 

Com o uso da IGRT é possível verificar o posicionamento através da obtenção de uma 

imagem no dia do tratamento que é comparada com a imagem da tomografia do dia da 

simulação. Nessa comparação, se for confirmado um desvio do posicionamento, este é 

corrigido na imagem através do software associado ao dispositivo. 

  

Após correções dos desvios, a sala é devidamente fechada e a fração da dose é entregue ao 

paciente.  

 

3.4. Controle da Qualidade 

 

Um programa de garantia da qualidade, para um centro de tratamento com radioterapia, 

consiste da monitoração sistemática de medidas e de procedimentos, visando à qualidade e ao 

cuidado apropriado ao paciente (10). Tendo como objetivo observar qualquer alteração no 

sistema radioterapêutico (11). 

 

Diariamente alguns testes de controle da qualidade são realizados nos aceleradores lineares 

pelo técnico/tecnólogo antes de iniciar os tratamentos, a fim de identificar possíveis falhas 

que possam ocorrer durante o tratamento comprometendo a segurança do paciente. 

 

São feitos testes no sistema de comunicação (áudio e vídeo), interlocks de travamento 

automático das portas com feixe ligado, botões de beam off e botões de emergência, testes 

nos lasers para garantir simetria e alinhamento nos campos 5x5cm, 10x10cm e 20x20cm. 

 

Segundo Bueno (2007), o principal argumento que justifica um programa de controle da 

qualidade em radioterapia é o fato de este ser “o método mais simples e eficaz de reduzir e 

prevenir acidentes”. 

 

 

 

Tabela 1. As etapas que apresentaram efeitos potenciais mais graves 

 

Etapa 

envolvida 

Modo de falha 

potencial 

Causas 

potenciais da 

falha 

Efeitos potenciais 

da falha 
Como evitar que ocorram 

Identificar a 

ficha do 

paciente, 

Pacientes 

homônimos, na 

mesma faixa etária, 

Não conferir os 

dados da 

prescrição. 

Tratamento 

entregue em região 

anatômica errada. 

Confirmar todos os dados 

pessoais diariamente. 
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observando os 

dados nela 

contidos e a 

prescrição  

mesmo sexo e etnia.  

Desconsiderar 

observações feitas 

pelo paciente. 

 Incluir uma fotografia do 

rosto e do posicionamento 

do  paciente, feitas no dia 

simulação, em sua ficha de 

tratamento. 

 

Interpretar a ficha do 

paciente com atenção. 

 

Considerar observações 

feitas pelo paciente durante 

o posicionamento. 

Etapa 

envolvida 

Modo de falha 

potencial 

Causas 

potenciais da 

falha 

Efeitos potenciais 

da falha 
Como evitar que ocorram 

Verificar a 

unidade 

monitora 

prescrita 

Unidade monitora 

incorreta. 

 

Falha humana. 

Excesso de 

confiança. 

 

Problemas com a 

legibilidade da 

prescrição. 

 

Preenchimento 

incorreto da dose 

prescrita. 

Entrega de 

sobredose ou de 

subdose no tumor. 

Transcrição dos dados 

técnicos com atenção 

redobrada. 

 

Pedir ajuda ao colega, na 

leitura das letras ilegíveis. 

 

Redundância durante a 

conferência dos dados. 

 

Implementação de 

sistema de 

gerenciamento. 

Etapa 

envolvida 

Modo de falha 

potencial 

Causas 

potenciais da 

falha 

Efeitos potenciais 

da falha 
Como evitar que ocorram 

 

Posicionar o 

paciente 

reproduzindo 

exatamente o 

posicionamento 

definido na 

etapa da 

simulação 

Utilização do 

acessório ou do 

imobilizador 

incorreto. 

 

Colocação 

inadequada do 

imobilizador. 

 

Incompatibilidade 

do laser com as 

marcações 

correspondentes ao 

isocentro. 

Não observar os 

acessórios e 

imobilizadores 

definidos na ficha 

do paciente. 

 

Não observar 

possíveis 

alterações físicas 

do paciente (perda 

ou ganho de 

peso). 

 

Não ajustar 

corretamente 

acessórios e/ou 

imobilizador 

causando 

desconforto. 

 

Não verificar se 

com a angulação 

do gantry o 

mesmo poderia 

colidir com o 

paciente. 

A colisão do gantry 

com o paciente 

pode assustar ou até 

machucar, fazendo 

com que o mesmo 

saia do 

posicionamento 

adequado. 

 

Falha na 

reprodutibilidade 

do posicionamento. 

Movimentação do 

paciente durante o 

tratamento por dor 

ou desconforto. 

  

Entrega de dose 

fora do volume de 

tratamento. 

Incluir, na ficha de 

identificação, uma 

fotografia do 

posicionamento efetuado 

durante a simulação. 

 

Conferir na ficha de 

simulação os acessórios e 

imobilizadores definidos 

para o tratamento e 

confirmar o nome do 

paciente no imobilizador. 

 

Em casos de perda ou 

ganho de peso do paciente 

atentar quanto à 

necessidade de alterações 

do acessório ou até mesmo 

uma revisão no 

planejamento. 

 

Realizar testes 

reproduzindo a angulação 

que o gantry realizará 

durante a entrega da dose, 

evitando assim colisões. 
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Etapas 

envolvidas 

Modo de falha 

potencial 

Causas 

potenciais da 

falha 

Efeitos potenciais 

da falha 
Como evitar que ocorram 

Realizar o 

controle da 

qualidade 

Controle da 

qualidade não foi 

executado 

Qualificação 

profissional 

ineficiente ou 

negligência ao 

realizar os testes. 

 

Negligenciar a 

importância da 

realização dos 

testes, deixando 

de fazê-los. 

 

Falha na  

comunicação. 

Travamento das 

portas e dos botões 

de emergência. 

 

 Falha no sistema 

de movimentação 

dos MLCs durante 

o tratamento. 

Elaborar e implantar 

normas operacionais de 

procedimento. 

Etapa 

envolvida 

Modo de falha 

potencial 

Causas 

potenciais da 

falha 

Efeitos potenciais 

da falha 
Como evitar que ocorram 

Localizar o 

campo de 

radiação na 

região a ser 

tratada 

Campo de radiação 

localizado 

incorretamente na 

região a ser tratada. 

Qualificação 

profissional 

ineficiente. 

 

Negligência na 

interpretação dos 

dados da ficha. 

 

Imprudência na 

realização desta 

etapa. 

Irradiar áreas fora 

do volume a ser 

irradiado.   

 

Sérios danos aos 

tecidos sadios. 

Incentivar e/ou promover 

a qualificação 

profissional. 

 

Cautela ao interpretar a 

ficha de tratamento, 

atentando para a região a 

ser tratada e o tamanho do 

campo. 

Etapa 

envolvida 

Modo de falha 

potencial 

Causas 

potenciais da 

falha 

Efeitos potenciais 

da falha 
Como evitar que ocorram 

Registrar 

diariamente o 

tratamento 

aplicado no 

paciente em sua 

ficha técnica 

(prontuário) 

Ignorar a 

importância de 

checar o prontuário 

a cada dia do 

tratamento. 

 

Falha humana por 

distração, 

esquecimento ou 

negligência. 

Deixar de realizar 

o registro de 

alguma sessão. 

 

Atender o 

próximo paciente 

deixando as 

anotações do 

anterior para 

depois. 

 

Realizar uma sessão 

a mais, excedendo a 

dose prescrita. 

Entrega de 

sobredose. 

 

Registrar a data, dose 

entregue em cada campo 

e a dose acumulada (soma 

dos campos). 

 

Registrar qualquer evento 

que comprometa o 

tratamento ou outro dado 

importante. 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A técnica de Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) permite a conformação 

geométrica irregular do feixe de radiação ao volume alvo com maior precisão e em 

simultâneo a modulação da dose entregue, através de lâminas móveis que funcionam como 

colimadores e moduladores de dose (colimadores multileaf - MLC), reduzindo desta forma, 

os danos aos tecidos sadios adjacentes e aos órgãos de risco durante o tratamento 

radioterapêutico dos pacientes com câncer (13).  
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A qualidade do posicionamento não deve ser comprometida em hipótese alguma visando 

agilizar o atendimento. A precisão na execução desta etapa é fundamental para que o 

verdadeiro objetivo do tratamento seja alcançado. Pois, qualquer alteração geométrica poderá 

comprometer a eficácia do tratamento e aumentar a incidência de efeitos indesejáveis (14). 

 

Os avanços tecnológicos exigem dos profissionais, que trabalham com radioterapia, novas 

atitudes e abordagens para a segurança do paciente. Com isso, os serviços de radioterapia 

devem estimular e promover a capacitação de seus profissionais a fim de minimizar 

acidentes/incidentes ocasionados por negligência ou imperícia. 

 

Através desta análise qualitativa, foi possível concluir que, apesar dos riscos que esta técnica 

possa oferecer quando utilizada de forma negligente, com a qualificação profissional e a 

educação continuada destes profissionais (que são os responsáveis pela entrega da dose ao 

paciente), aliadas a implementação de programas de garantia da qualidade e de um sistema 

computadorizado de gerenciamento do tratamento, são grandes os benefícios que ela pode 

proporcionar aos pacientes portadores de tumores em áreas de risco, quando utilizada de 

forma consciente e sistemática. Principalmente se realizada por profissionais que seguem de 

forma responsável e criteriosa todas as recomendações ao efetuar cada uma das etapas do 

tratamento garantindo que ele seja seguro e eficaz. 

  

A análise também permitiu observar que  aparentemente apenas um técnico/tecnólogo seria  

capaz de  realizar todas etapas em  um tratamento, porém, o trabalho em conjunto garante a 

qualidade e a segurança desse tratamento, justificando claramente a importância de haver ao 

menos dois técnicos/tecnólogos por turno para cada unidade de tratamento. A redundância 

deve ser estendida a todos os procedimentos na radioterapia, em especial às técnicas 

conformacionadas por IMRT. 

 

Este conjunto de medidas pode fazer da IMRT uma ferramenta capaz alcançar o maior 

desafio da radioterapia. 
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