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Resumo: Os funcionamentos dos serviços de radioterapia, no Brasil, são fiscalizados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que devido à complexidade e a preocupação com a 
utilização das radiações ionizantes na área da saúde, coordenou o desenvolvimento do regulamento 
técnico, RDC nº 20, para o funcionamento dos serviços de radioterapia. Esse regulamento visa a 
defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do público em geral. Assim, o objetivo 
desse trabalho foi realizar uma análise prática, principalmente nos aspectos de responsabilidades dos 
físicos, para facilitar a adequação dos serviços de radioterapia ao regulamento técnico descrito na 
RDC nº 20/2006 da Anvisa. Dessa forma, a análise realizada pode ser utilizada como uma ferramenta 
de alinhamento entre os profissionais dos órgãos de fiscalização e os físicos da radioterapia. 
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Abstract: Operations of the radiotherapy services in Brazil are overseen by the National Health 
Surveillance Agency (Anvisa), which due to the complexity and concern about the use of ionizing 
radiation in health, coordinated the development of the technical regulation RDC nº 20 for the 
operation of radiotherapy. The regulation aims to protect the health of patients, professionals involved 
and the general public. The objective of this study was to analyze practices, especially in the aspects 
of responsibilities of Physicists, to facilitate adjustment of radiotherapy services to the regulation 
described in Technical RDC nº. 20/2006 Anvisa. Thus, the analysis can be used as an alignment tool 
among professional organ monitoring and Physical radiotherapy. 
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Introdução: Ao longo dos últimos anos, com o aumento da demanda e oferta de serviços de 
radioterapia no Brasil e considerando a complexidade envolvida na aplicação de radiações ionizantes 
para tratamentos radioterápicos, o Ministério da Saúde (MS) instituiu um grupo de trabalho, em 2002, 
coordenado pela Anvisa, em que criou-se a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 20 de 
fevereiro de 2006 [1], que estabelece um regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de 
radioterapia, visando a defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do público em 
geral. Assim, a Anvisa passou a ter um papel mais efetivo na fiscalização dos serviços de 
radioterapias no Brasil, pois a referida legislação, em 2006, complementou o inciso III do art. 10 da 
Lei nº 6437/77 - Legislação Sanitária Federal [2]. Apesar, da autorização e da fiscalização das 
instalações radioativas no Brasil, ser também, realizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), a Anvisa com a elaboração da RDC nº 20 busca uma padronização nacional das normas e 
parâmetros sanitários para o funcionamento dos serviços de radioterapia de instituições públicas e 
privadas, visando maior segurança dos pacientes e eficiência desses tratamentos. Dessa forma, o 
objetivo desse trabalho é apresentar uma analise a respeito do processo de adequação dos serviços 
de Radioterapia à RDC nº 20, visando principalmente aspectos de responsabilidade dos físicos.  
Método: Neste trabalho, a metodologia utilizada pode ser classificada, segundo Severino (2007) [3] 
com relação aos objetivos, como uma pesquisa exploratória, ou seja, buscou-se informações sobre 
um determinado objeto (legislação) delimitando assim, um campo de aplicação (radioterapia) e 
mapeando as condições de manifestação desse objeto (fiscalizações). O autor buscou confrontar 
suas experiências, vivenciadas durante os anos de 2014 e 2015, como físico voluntário do serviço de 
física médica de radioterapia do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) com estudos da 
legislação e rotinas práticas junto a Coordenação Geral de Vigilância Sanitária de Porto Alegre 
(CGVS/PA), através da Residência em Física Médica da Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre (UFCSPA). Levando em consideração, a adequação dos serviços de radioterapia, 
por cumprimento da legislação vigente, em manter a disposição, todos os documentos relacionados 
nesta RDC, para avaliações e inspeções das autoridades de Vigilância Sanitária, essa pesquisa 
adotou como um recorte estratégico a função do físico médico na radioterapia, apontando, 
resumidamente, os principais aspectos  que são exigidos em inspeções e/ou renovações de alvará de 
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saúde desses serviços, com relação aos documentos e registros de controles e testes exigidos pela 
resolução.  

Resultados: As documentações apontadas a seguir, basearam-se nas rotinas de liberação de alvará 
de saúde e nos itens de Registros e Competências descritas do Supervisor de Proteção Radiológica 
(SPR) [5] e do Especialista em Física Médica (EspFM), do anexo I da resolução, sem a intenção de 
restringir atribuições, já que possuem responsabilidades mútuas em certos dispositivos da RDC. 
A documentação básica pertinente ao SPR: 
 Plano de Radioproteção atualizado conforme normas estabelecidas pela CNEN [4]; 
 Listagem dos trabalhadores monitorados e seus relatórios mensais de dose individual; 
 Programa de treinamento periódico em proteção radiológica dos profissionais do serviço;  
 Relatório de investigação se for o caso, de exposições acidentais ou doses elevadas constatadas 

no monitoramento individual, com a respectiva comunicação ao titular do serviço e, no caso de 
acidente grave, a autoridade de Vigilância Sanitária, com as devidas medidas corretivas 
necessárias; 

 Notificação ao titular se for o caso, de situações que não estão de acordo com o Plano de 
Proteção Radiológica (PPR), ou que apresentem risco de exposições potenciais; 

A documentação pertinente ao EspFM, que deve manter disponível: 
 Certificado de calibração do dosímetro clínico (eletrômetro e câmara de ionização) e o monitor de 

área calibrado; 
 Contrato de manutenção de equipamentos de radioterapia com profissional legalmente habilitado 

pelo CONFEA/CREA para atividade em questão; 
 Os registros dos testes de aceitação dos equipamentos (conformidade com as especificações 

técnicas do fabricante) de radioterapia com o aceite do titular e do EspFM; 
 Os registros do comissionamento dos equipamentos e sistemas de planejamento de tratamento. 
 Os assentamentos do programa de controle de qualidade dos equipamentos, instrumentos e 

acessórios de radioterapia e dosimetria; 
 Manter o registro do procedimento de calibração dos feixes terapêuticos utilizando os protocolos 

nacionais ou, na falta destes protocolos internacionais recomendados pela Agência Internacional 
de Energia Atômica (AIEA); 

 Padronizar a ficha de tratamento, preenchida e assinada pelo radioterapeuta responsável pelo 
paciente, constando como informações mínimas como: nome e nº do prontuário; prescrição 
escrita; plano de dose; descrição da região ou volume a ser tratado; registro de simulações 
(lesões em profundidade); tipo e definição do irradiador; todos os parâmetros necessários para 
dosimetria clínica e localização no equipamento; registros de intercorrências; para planejamento 
em 3D (histograma dose-volume); acessórios utilizados; espaço reservado para registro diário do 
tratamento e resultados das revisões médicas. 

Discussão e Conclusões: Atualmente, o funcionamento de um serviço de radioterapia está 
fundamentalmente baseado em normas e resoluções. A Anvisa busca uma padronização nacional em 
que visa, primordialmente, a defesa e a segurança dos pacientes em tratamento, colaboradores 
envolvidos e o público em geral. A RDC realiza uma abordagem ampla, ou seja, de todo 
funcionamento técnico dos serviços de radioterapias. Então, procurando facilitar a organização das 
funções desempenhadas pelos físicos, foi realizada essa análise prática da RDC nº 20, com relação 
às orientações da legislação e das atividades práticas desenvolvidas pelo residente junto a 
CGVS/PA. Assim, para alcançar um patamar mais elevado nesse tipo de prestação de serviço de 
saúde, existem algumas alternativas que podemos buscar para a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados. Uma proposta através dessa análise prática da RDC é o alinhamento da equipe técnica 
envolvida na radioterapia, de acordo com as normas e legislações vigentes, padronizando rotinas de 
funcionamento, em que essas orientações possam ser incorporadas pelos profissionais no seu 
cotidiano. Além disso, aponta-se a necessidade da promoção de programas de educação continuada 
destinada aos profissionais (físicos e agentes de fiscalização) promovidos pelo MS, colaborando para 
padronização e o aperfeiçoamento tanto desejado. 
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