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ABSTRACT 

 
Introdução: As exposições médicas já representam a segunda maior fonte de exposição do homem, sendo a 

medicina nuclear responsável por 1% da dose efetiva coletiva no mundo. A aplicação da radiação na medicina 

tem sido abordada por vários órgãos internacionais. Em 2007, a ICRP 103 introduziu novas recomendações 

quanto ao sistema de Proteção Radiológica. A revisão do IAEA Basic Safety Series BSS115 (1996), documento 

base das normas brasileiras, resultou na publicação do IAEA General Safety Requirements-GSR Part 3 (2011), 

que introduz recomendações para exposições planejadas, com ênfase nas exposições médicas. Metodologia: 

Uma avaliação das normas vigentes no país foi realizada de forma a verificar o atendimento às novas 

recomendações, levando-se em conta o número de instalações e físicos médicos disponíveis para satisfazer os 

requisitos. Resultados: Foi verificado que o cumprimento dos requisitos de otimização de protocolos e 

individualização de doses, tanto quanto a atribuição de responsabilidade compartilhada por todos os 

profissionais envolvidos, não foram evidenciados. No Brasil, não há níveis de referência estabelecidos, como 

também não há atualmente um programa de Governo (Ministério da Saúde, órgãos reguladores e associações de 

classe) para sua obtenção. As funções e responsabilidades do físico médico na condução da dosimetria 

individualizada de pacientes, controle de qualidade e testes de aceite dos equipamentos e, ainda, na calibração, 

não se encontram definidas em norma. Atualmente no Brasil há 31 Físicos Médicos certificados em Medicina 

Nuclear para atender aproximadamente 390 instalações, o que representa apenas 8% do necessário. Conclusão: 

Como estado membro da IAEA, as normas brasileiras reguladas pela CNEN estão baseadas no BSS-115, 

devendo entrar em acordo com o GSR. A preocupação passa a ser o atendimento aos requisitos, principalmente 

os relativos aos pacientes, já que não temos estabelecido níveis de referência e dosimetria individualizada. Além 

disso, o número de físicos médicos não se mostra suficiente para a demanda do país. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Regulamentação do uso de material radioativo é uma responsabilidade nacional. No 

entanto, os riscos decorrentes podem transcender as fronteiras nacionais e a cooperação 

internacional tem como objetivo promover e aumentar a segurança global através da troca de 

experiências e exemplos de melhorias introduzidas para controlar os riscos, evitar acidentes, 

responder às emergências e, ainda, mitigar quaisquer consequências prejudiciais ao homem e 

ao meio ambiente. 

 

O Governo tem o dever de regular, espera-se que cumpra com suas obrigações nacionais e 

internacionais. As Normas Internacionais de segurança visam dar suporte aos Estados no 

cumprimento das suas obrigações, baseando-se nos princípios gerais do direito internacional; 

visam também promover e garantir a segurança, além de facilitar o comércio internacional.  

 

A International Atomic Energy Agency (IAEA) apresenta em seu estatuto o compromisso de 

basear as normas básicas de segurança nas recomendações da International Commission on 

Radiological Protection (ICRP) desde 1962. Dessa forma, o avanço tecnológico e novas 

pesquisas levaram a atualizações da ICRP e, consequentemente, da IAEA, conforme Tabela 
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1. A publicação ICRP 103 [1] em 2007 como revisão da ICRP 60, introduziu novas 

recomendações quanto ao sistema de Proteção Radiológica, estabelecendo novos conceitos. 

Como todo o sistema internacional de Proteção Radiológica está baseado nessas 

recomendações, tornou-se necessária a revisão do Basic Safety Series BSS – 115 [2] 

publicado pela IAEA, em 1996. O novo documento, denominado General Safety 

Requirements - GSR Part 3 [3] de 2011 está estruturado em seções correspondentes aos tipos 

de exposição, classificando-as como: situações de exposição planejada, situações de 

exposição existente e situações de exposição de emergência, sendo que, em cada uma dessas 

seções, o documento abrange a exposição ocupacional, do público e, para situações de 

exposição planejada apenas, as exposições médicas.  

 

 

 

Tabela 1: Publicações relacionadas entre a IAEA e ICRP. 

 

Recomendações ICRP IAEA Basic Safety Standards 

1958 – Publicação 1 1962 

1966 – Publicação 9 1967 

1977 – Publicação 26 1982 

1990 – Publicação 60 1996 

2007 – Publicação 103 2011 

 

 

 

As exposições médicas já são a segunda maior fonte de exposição do homem, conforme 

Tabela 2, principalmente devido às inovações tecnológicas ocorridas nos últimos anos, com a 

introdução de novas técnicas de diagnóstico e tratamento e, também, pelo desenvolvimento 

de novos radiofármacos. 

 

 

 

Tabela 2: Dose efetiva coletiva anual da população mundial devido a fontes diversas 

(UNSCEAR-2012) 

 

FONTE 
DOSE EFETIVA COLETIVA 

ANUAL (homem.Sv) 

CONTRIBUIÇÃO 

(%) 

NATURAL BG 16.000.000 79 

RADIOLOGIA MÉDICA 4.000.000 20 

RADIOLOGIA DENTAL 11.000 0,1 

MEDICINA NUCLEAR 202.000 1,0 

FALLOUT 32.000 0,4 

 

 

 

O aumento das doses provenientes de exposições médicas nos últimos anos já é uma 

preocupação mundial. Os Congressos realizados em 2012, International Radiological 

Protection - IRPA 13, o World Medical Physics Congress e a IAEA International Conference 

on Radiation Protection in Medicine realizados em 2012, colocam como prioridade a forte 
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aplicação do princípio de justificação dos exames e dos tratamentos propostos, além da 

otimização dos protocolos e individualização das doses entregues aos pacientes.  

 

 

2. METODOLOGIA 

 

No Brasil, o Estado delega à Comissão Nacional de Energia Nuclear o papel legal de órgão 

regulador, que apresenta resoluções normativas como ferramenta de regulamentação da área 

nuclear. Como estado membro da United Nations Organization - ONU e da IAEA, as normas 

brasileiras estão baseadas nas recomendações da IAEA, ou seja, no BSS-115 de 1996.  
 

Neste trabalho, foi realizada uma avaliação das normas vigentes no país de forma a verificar 

o atendimento às novas recomendações, levando-se em conta o número de instalações e 

físicos médicos disponíveis para satisfazer os requisitos do GRS na área de medicina nuclear. 

Os regulamentos instituídos são apresentados na Tabela 3 a seguir, disponíveis ao público na 

página da CNEN na internet. 

 

 

 

Tabela 3: Normas e regulamentos do órgão regulador brasileiro aplicáveis às 

instalações de Medicina Nuclear (www.cnen.gov.br/normas)  

 

NÚMERO REGULAMENTO ANO 

NN 3.01 
Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica e Posições 

Regulatórias [4] 
2011 

NE 3.02 Serviços de Radioproteção [5] 1988 

Res. 111/11 
Certificação da Qualificação de Supervisores de Proteção 

Radiológica [6] 
2011 

Res. 112/11 Licenciamento de Instalações Radiativas [7] 2011 

NN 3.05 
Requisitos de Radioproteção e Segurança para Serviços de 

Medicina Nuclear [8] 
1996 

NE 5.01 Transporte de Materiais Radioativos [9] 1998 

NN 6.01 
Requisitos para o Registro de Pessoas Físicas para o Preparo, Uso 

e Manuseio Fontes Radioativas [10]. 
1998 

NE 6.05 Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radiativas [11]  1985 

 

 

 

A CNEN, porém, não aborda alguns aspectos da proteção radiológica do paciente, cabendo 

ao Ministério da Saúde, através do seu órgão regulador Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, aplicar a regulamentação relativa à saúde da população. Na Tabela 4 

são apresentadas as resoluções, regulamentos da prática, estabelecidos pela ANVISA. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnen.gov.br/normas
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Tabela 4: Regulamentos da ANVISA aplicados à Medicina Nuclear 

 

NÚMERO REGULAMENTO ANO 

RES 38 
Regulamento Técnico para instalação e o funcionamento de Serviços de 

Medicina Nuclear "in vivo” [12] 
2008 

RES 50 

Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e 

avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde 

[13]. 

2002 

RDC 63 
Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de 

Saúde [14] 
2011 

RDC 67 Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira [15] 2011 

RDC 189 
Concede a Autorização de Modelo e a Revalidação de Autorização de 

Modelo por período de 12 meses para equipamentos eletromédicos [16] 
2003 

RES 306 
Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde - Diretrizes Gerais [17] 
2004 

Portaria 

453 

Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico 

Médico e Odontológico [18] 
1998 

 

 

 

Um levantamento referente ao número de profissionais da área, sejam supervisores de 

proteção radiológica certificados pela CNEN ou físicos médicos em medicina nuclear 

certificados pela ABFM, também foi realizada de forma a verificar o atendimento à demanda 

por esses profissionais nas instalações de medicina nuclear do país. Os resultados foram 

comparados com os requisitos do documento GSR. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

O documento GSR Part 3, denominado “novo BSS”, propõe algumas mudanças gerais e 

algumas específicas relativas às situações de exposições planejadas, especificamente para as 

exposições médicas. Após comparação com os regulamentos estabelecidos no país, os 

principais pontos a serem revistos para a área de medicina nuclear são discriminados a seguir. 

 

 

3.1. Requisitos relativos às responsabilidades 

 

 

a) Todas as partes envolvidas no uso de radiação são responsáveis pelo cumprimento dos 

requisitos de proteção radiológica, para todas as situações de exposição; 

b) Todas as partes devem assegurar que o princípio de otimização seja cumprido; 

c) O Governo deve assegurar que níveis de referência de diagnóstico, restrições de dose 

e critérios para alta dos pacientes em tratamento estejam estabelecidos através de um 

amplo levantamento de acordo com as condições locais, em concordância com o 

Ministério da Saúde, o órgão regulador e as associações de classe; 

d) O governo ou órgão regulador deve estabelecer requisitos e sanções relativos ao 

cumprimento da otimização; 

e) O governo ou órgão regulador deve estabelecer níveis de restrição de dose e risco a 

serem utilizados no processo de otimização; 
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3.2. Requisitos relativos às exposições médicas 

 

 

a) Deve ser dada forte ênfase no princípio da justificação; 

b) Os valores de restrição de dose para o acompanhante de pacientes em terapia e para os 

voluntários em pesquisas biomédicas em radiodiagnóstico não apresentam valores 

numéricos, devendo sempre ser seguido o critério de otimização; 

c) O paciente, ou seu responsável, deve ser informado dos riscos relativos ao 

procedimento, tanto diagnóstico quanto terapêutico; 

d) Os titulares devem assegurar que a dosimetria dos pacientes seja documentada por, ou 

sob a supervisão de, um físico médico: 

e) Deve haver registro das exposições diagnósticas com as doses típicas de acordo com 

os procedimentos;  

f) Para os procedimentos terapêuticos o médico, em cooperação com o físico médico e, 

caso apropriado, o radiofarmacêutico, deve garantir que para cada paciente o 

radiofármaco adequado, com a atividade apropriada, seja selecionado e administrado; 

g) Deve haver registro das doses absorvidas em órgãos ou tecidos para cada paciente 

individualmente para o caso de tratamento; 

h) Para o uso terapêutico e diagnóstico da radiação, a dosimetria, calibração e garantia 

da qualidade, além dos testes de aceitação e comissionamento dos equipamentos, 

devem ser realizados por um físico médico ou sob sua supervisão;  

i) Os titulares devem estabelecer um programa de garantia de qualidade, seguindo as 

recomendações da WHO e PHO, incluindo auditorias independentes; 

j) A corresponsabilidade dos fabricantes de equipamentos e insumos, tais como fontes, é 

enfatizada; 

k) Para a realização dos testes relativos aos equipamentos, normas internacionalmente 

aceitas são recomendadas. 

 

Referente aos requisitos de responsabilidade, estabelecidos em 3.1, foi verificado que a 

atribuição de responsabilidade compartilhada por todos os profissionais envolvidos, não é 

evidenciado. No Brasil, não há níveis de referência em diagnóstico ou em atividade 

estabelecidos, como também não há atualmente um programa de Governo (Ministério da 

Saúde, órgãos reguladores e associações de classe) para sua obtenção. O princípio de 

otimização das exposições é reforçado, incluindo o estabelecimento de sanções, que devem 

ser reforçados na legislação brasileira atual. Também devem ser introduzidos e estabelecidos 

os níveis de restrição de dose e risco considerados aceitáveis.  

 

Referente aos requisitos de exposições médicas, grande ênfase no processo da justificação é 

dado no documento, incluindo a justificação em três escalas, os 3 “As” (Awareness, 

Appropriateness, Audit) a saber, conscientização sobre os riscos da radiação; adequação para 

garantir que os pacientes encaminhados para exames radiológicos realmente necessitam dos 

mesmos; auditorias de forma a garantir que a proteção radiológica do paciente é adequada, 

incluindo a implementação do princípio da justificação. 

 

As alterações introduzidas pelo GSR em exposições médicas abordam, em grande parte, a 

dosimetria do paciente visando sempre à otimização dos protocolos, relacionada tanto com as 

atividades administradas e individualização das doses, quanto às calibrações e controle de 

qualidade dos equipamentos. Nestes tópicos, as funções e responsabilidades do físico médico 
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na condução da dosimetria individualizada de pacientes, no controle de qualidade, calibração 

e testes de aceite dos equipamentos, não se encontram definidas nos regulamentos brasileiros.  

 

De acordo com a página da CNEN [19], existem no país 399 instalações de medicina nuclear 

em operação, dados de janeiro de 2013. Para a atuação como supervisor de proteção 

radiológica dessas instalações, 275 profissionais estão certificados, em número crescente até 

2009, apresentando tendência de estabilização, desde então, conforme Fig. 1. O aumento 

observado nos anos de 2006 a 2009 se originaram da obrigatoriedade de certificação de 

supervisores em medicina nuclear estabelecido pela CNEN a partir de 2006.  

 

 

 

 
 

Figura 1: Crescimento do número de supervisores de proteção radiológica (SPR) em 

medicina nuclear nos últimos anos. 

 

 

 

A distribuição de profissionais e de instalações de medicina nuclear por estado apresentada 

na Fig. 2 mostra que, junto ao crescimento da demanda devido a novos usuários da técnica, 

está havendo o correspondente crescimento do número de supervisores. Apesar de obterem a 

certificação da CNEN de supervisor com a sigla “FM”, esses profissionais não são 

necessariamente físicos médicos e, segundo a Resolução 111/11 podem ter formação de nível 

superior em vários cursos e, portanto, não necessariamente possuem capacitação para o 

desempenho das funções de físicos médicos, principalmente no que diz respeito à prática 

clínica. 

 

Segundo a Associação Brasileira de Físicos Médicos [20], existem atualmente no Brasil 31 

Físicos Médicos certificados em Medicina Nuclear para atenderem aproximadamente 399 

instalações, o que representa apenas 8% do necessário. Essa defasagem entre a demanda e a 

formação de profissionais se deve a não obrigatoriedade legal de um físico médico em uma 

instalação de medicina nuclear, nem mesmo quando há tratamento com radiofármacos. Não 

há requisito de nenhum órgão regulador, seja CNEN ou ANVISA, referente ao controle das 

doses entregues aos pacientes, atribuição característica dos físicos médicos.  
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Figura 2: Número de instalações e de supervisores de proteção radiológica (SPR) em 

medicina nuclear (CNEN, 2013). 

 

 

 

As Tabelas 5 e 6 a seguir, apresentam os cursos de formação desses profissionais 

disponibilizados no país, seja de graduação ou pós-graduação, e observa-se que, além do 

número reduzido, esses cursos estão estabelecidos em apenas alguns estados, representando 

uma limitação para a difusão da profissão.   

 

 

 

Tabela 5: Cursos de graduação que formam Físicos Médicos. 

 

UNIVERDIDADE 
DURAÇÃO 

ANOS 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 4 

Universidade de São Paulo – São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas 5 

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC-São Paulo e Rio Grande 

do Sul 
4 

Instituto de Biociências de Botucatu – UNESP (Botucatu/SP)  4 

Fundação Souza Marques (Rio de Janeiro/RJ)  5 

Universidade Federal de Sergipe (Aracaju/SE) 4 

Centro Universitário Franciscano UNIFRA (Santa Maria/RS)  5 
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Tabela 6: Cursos de Pós-graduação em Física Médica ou similar 

 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria – 

CNEN, Rio de Janeiro 

MSc, DSc em Proteção Radiológica e 

Dosimetria 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - 

CNEN, São Paulo/SP 

MSc , DSc em Aplicações  de 

Tecnologias  Nucleares 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
MSc, DSc em Física, ênfase em Física 

Médica 

Universidade de São Paulo – São Paulo, Ribeirão 

Preto, Campinas 

MSc, DSc em  Física Médica e 

Biologia  

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC 

Rio Grande do Sul 
MSc, DSc Biociências Nucleares  

Biociências Nucleares /UERJ - Rio de Janeiro/RJ MSc, DSc Biociências Nucleares  

Universidade Federal de Sergipe, Aracaju/SE MSc, DSc Biociências Nucleares  

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear – CNEN, Belo Horizonte  
MSc, DSc Ciências Nucleares 

 

 

 

Porém, a experiência clínica do profissional para a plena execução das tarefas é determinante 

e torna-se, no caso do Brasil, outro ponto a ser desenvolvido já que existem poucos hospitais 

credenciados que oferecem esse treinamento, conforme Tabela 7. 

 

 

 

Tabela 7: Hospitais credenciados que oferecem treinamento clínico para formação de 

Físicos Médicos 

 

INSTITUIÇÃO 
DURAÇÃO 

(horas) 

Vagas 

Anuais 

Instituto Nacional do Cancer INCa 3380 6 

AC Camargo 3900 3 

UNICAMP Hospital de Clínicas 3940 2 

USP Hospital de Clínicas 3840 2 

Hospital Sírio Libanês 4000 1 

UNIFESP Escola Paulista de Medicina 1920 2 

Centro de MN do Hospital das Clínicas 1920 1 

Hospital do Câncer Barretos 3800 1 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto 3800 3 

Liga Paranaense de Tumores Hospital Erasto Gaertner  6240 1 

 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

Quanto aos controles dos equipamentos, os testes de aceite e calibrações, mesmo dos que 

apresentam tecnologia complexa, são realizados hoje pelos próprios fabricantes, em 

desacordo com as recomendações internacionais do GRS. As normas utilizadas para tal são as 

dos fabricantes e não seguem, em sua maioria, as normas internacionamente aceitas, como as 

apresentadas pela International Eletrotechnical Commission – IEC. 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT [21] possui um projeto para a 

internalização das normas IEC, amplamente utilizada e mundialmente reconhecida. O comitê 

CB 26 se relaciona às normas para equipamentos da área médica. Através de comissões de 

estudo (CE) pretende-se normatizar os testes de aceite e de controle de qualidade de rotina a 

serem executados em medicina nuclear. Os membros pertencentes a essas comissões são os 

próprios fabricantes dos equipamentos, usuários das técnicas e pesquisadores das áreas. O uso 

dessa ferramenta de normatização é, sem dúvida, uma forma de padronização de requisitos de 

avaliação e desempenho dos equipamentos que utilizam ou emitem radiação e deve ser 

considerado no controle das tecnologias hoje presentes no país. 

 

 

4. CONCLUSÃO  

 

No Brasil, como estado membro da United Nations Organization - ONU e da IAEA, as 

normas brasileiras reguladas pela CNEN estão baseadas no BSS-115 de 1996, devendo entrar 

em acordo com o novo documento GRS. A norma CNEN- 3.01 será revista em 2013 de 

forma a absorver as mudanças propostas, levando às alterações necessárias das normas 

específicas e respectivas posições regulatórias. A norma específica CNEN- 3.05 foi revista 

em 2012 e deve ser publicada em 2013. Dessa forma, a comunidade científica da área médica 

deve começar a se adequar aos novos requisitos. A preocupação passa a ser a estrutura 

necessária para esse atendimento, principalmente os relativos às exposições médicas, já que 

não temos estabelecido níveis de referência e dosimetria individualizada.  

 

Além disso, a otimização de protocolos, bem como o controle de qualidade de equipamentos, 

testes de aceite e calibrações requerem o trabalho do físico médico e, conforme observado, 

não há hoje estrutura para formação clínica e acadêmica para obter-se o número de físicos 

médicos suficientes para atender a demanda do país. Temos apenas 8% do necessário de 

profissionais certificados como Físicos Médicos em Medicina Nuclear no país. 

 

As normas brasileiras não apresentam correlação com as normas internacionais para o 

controle da qualidade dos equipamentos que entram no país e, tampouco os testes de rotina 

são realizados de forma normatizada. 

 

Esforços têm sido observados para as soluções destes problemas como o credenciamento de 

maior número de hospitais para treinamento clínico, projetos de internalização de normas de 

desempenho, bem como revisão de normas nacionais. Porém, esforço conjunto entre 

ministérios, seja na área de educação, da ciência e tecnologia e, também a participação dos 

órgãos de classe e reguladores, devem ser realizados de forma a garantir o uso seguro da 

radiação da área médica.    
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