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Resumo: Dada a existência de normas para Controle de Qualidade em radiodiagnóstico, o objetivo 
deste estudo foi elaborar um panorama das publicações normativas brasileiras. Composta pela 
Portaria 453/98, resoluções SS-625/SP, SES/MG N°5177, 002/DIVS/SES-SC e o manual da ANVISA. 
Avaliou-se diferenças e similaridades nos testes, nomenclaturas, periodicidade e parâmetros de 
desempenho. Identificou-se que a SS–625 foi uma das primeiras publicações na área, propondo 
testes e níveis de referência. O manual da ANVISA descreve os procedimentos para realização dos 
testes estabelecidos na Portaria 453. A 002/DIVS/SES incluiu sistemas de imagens digitais e 
apresenta padrões de desempenho mais restritivos em alguns testes, quando comparada outras 
publicações. Já a SES/MG N°5177 descreve alguns testes em equipamentos de mamografia, não 
definidos em outras publicações. Conclui-se que há falta de uma padronização nas nomenclaturas, 
nos padrões de desempenho e periodicidade dos testes, visando maior abrangência e atualização. 
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Abstract: Taking into account that there are several standards for Quality Control in diagnostic 
radiology, the purpose of this research was to carry out an overview of Brazilian regulatory 
publications. The sample was composed by Ordinance 453/98, resolutions SS-625 (SP), SES/MG Nº 
5177, 002/DIVS/SES (SC) and ANVISA guide. Differences and similarities in the tests, nomenclatures, 
periodicity and performance parameters were evaluated.  It was identified that SS-625 was one of the 
first publications in the area, proposing standards and indicating reference levels. ANVISA guide 
describes the procedures for performing the tests established in Ordinance 453. The 002/DIVS/SES 
included digital imaging systems and provides more restrictive performance standards in some tests 
when compared other publications. ES/MG Nº 5177 describes some tests in mammography 
equipment, not defined in other publications. We conclude that there is no standardization in the 
nomenclature or in the performance and frequency of the tests, seeking greater scope and updating. 
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Introdução: No Brasil existem diversas normativas que descrevem ações e métodos para  
implementação de Programas de Garantia de Qualidade (PGQ) e protocolos de Controle de 
Qualidade (CQ) em práticas de radiodiagnóstico em diversas modalidades (Convencional, 
Mamografia, Tomografia Computadorizada, Intervencionista, Fluoroscopia e Odontologia). Essas têm 
por finalidade regulamentar ações para o controle das exposições à radiação nas práticas 
radiológicas visando à segurança do público e dos profissionais da área[1-5]. Algumas publicações 
estaduais [1,4,5] surgiram com o objetivo de estabelecer regulamentos para complementar e/ou 
adequar os protocolos já definidos nas normativas e manuais federais[2,3], criando especificidades 
regionais para os serviços de radiodiagnóstico médico e odontológico. Essas várias normas e 
resoluções vigentes diferem em abrangência dos testes e níveis de exigência (padrões de 
desempenho), podendo gerar dúvidas na aplicação dos protocolos de controle de qualidade. O 
objetivo desse trabalho foi comparar as normativas estaduais e a normativa federal com relação aos 
tipos de testes de CQ, nomenclaturas utilizadas, periodicidade dos testes e padrões de desempenho. 

Método: Foram analisadas as normativas de CQ listadas na Tabela 1, identificando as diferenças e 
similaridades dos tipos de testes, nomenclaturas utilizadas, periodicidade e parâmetros de 
desempenho. As normativas foram selecionadas considerando campo de aplicação, vigência e 
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abrangência, como por exemplo, a inclusão dos parâmetros de avaliação e desempenho de sistemas 
de imagem digital. Foram analisadas junto às publicações, as propostas da Associação Brasileira de 
Física Médica (ABFM) em Resposta às Consultas Públicas 06 e 07/2015 da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), onde afirma a necessidade atualização de requisitos devido à inovação 
tecnológica [6]. 

 
Tabela 1 – Publicações de Protocolos de CQ Analisadas  

Publicação Data Campo de Aplicação Identificação 
Resolução SS – 625[1] 14 de Dezembro de 1994 Estado de São Paulo Pub.1[1] 

Portaria Federal N° 453[2] 1 de Junho de 1998 Nacional Pub.2[2] 
Manual da ANVISA[3] Dezembro de 2005 Nacional Pub.3[3] 
Resolução Normativa 
N°002/DIVS/SES[4] 

18 de Maio de 2015 
Errata – 20 de Outubro de 2015 

Estado de Santa 
Catarina 

Pub.4[4] 

Resolução SES/MG N°5177[5] 11 de Março de 2016 Estado de Minas Gerais Pub.5[5] 

Resultados: Enquanto a Pub.1[1] estabelece diretrizes básicas de radioproteção e orienta 
procedimentos no âmbito do Estado de São Paulo para serviços de radiodiagnóstico, medicina 
nuclear, radioterapia, a Pub.2[2] visa atender a política nacional de proteção a saúde, estabelecendo 
parâmetros e regulamentando ações para controle de exposição à radiação ionizante no 
radiodiagnóstico médico e odontológico. A Pub.3[3] descreve os procedimentos para realização dos 
testes de controle de qualidade estabelecidos na Pub.2, na tentativa de facilitar sua implementação 
em nível nacional. Mais recentemente as resoluções estaduais publicadas nos estados de Santa 
Catarina Pub.4[4] e Minas Gerais Pub.5 [5] estabeleceram dentre vários aspectos, testes de controle 
de qualidade e padrões de desempenho para novas tecnologias empregadas em sistemas de 
imagem, bem como listam os equipamentos para realização dos testes. A Pub.4 de Santa Catarina 
apresenta padrões de desempenho mais restritivos em alguns testes, quando comparada à 
publicação Nacional [2]. Ainda na Pub.4 encontramos recomendações dos níveis de referência para 
modalidades pediátricas ausentes na Pub.2. 

Discussão e Conclusões: Apesar da grande maioria dos testes e padrões de desempenho serem 
semelhantes em todas as publicações, ainda há falta de uma padronização nas nomenclaturas, em 
alguns padrões de desempenho e na periodicidade dos testes. O principal problema com o qual o 
físico médico pode se deparar atualmente é a velocidade com que as tecnologias se desenvolvem. 
Portanto, as atualizações das normativas são necessárias já que as atividades de controle de 
qualidade se deparam com este desafio. As alterações propostas pela Associação Brasileira de 
Física Médica (ABFM) nas Consultas Públicas 06 07/da ANVISA da Portaria 453, se implementadas, 
devem contribuir para tornar equânimes os programas de controle de qualidade em radiodiagnóstico, 
em nível nacional, inclusive com a avaliação das novas tecnologias empregadas nos sistemas de 
imagem (sistemas digitais).  

Assim, justifica-se a necessidade de um padrão nacional de nomenclaturas, parâmetros de aceitação 
e periodicidade dos testes. Ressalta-se também a importância do programa de garantia e controle de 
qualidade como uma ferramenta prática para otimização das doses e qualidade da imagem e não 
simplesmente como um programa burocrático que atenda somente à legislação. 
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