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RESUMO 

 
A proteção radiológica é apoiada por três pilares: justificação, otimização e limitação de dose. O uso seguro das radia-

ções ionizantes é regido pelos limites de doses resultantes de exposição do público e do trabalhador, justificativa e oti-

mização para exposições médicas. No Brasil, existem pelo menos 200 mil profissionais que trabalham em instalações 

médicas que envolvem o uso de radiação ionizante. Existem padrões de proteção contra radiações que estabelecem a 

obrigação de desempenho de profissionais certificados nas instalações através de critérios pré-estabelecidos em Normas 

específicas. A certificação em proteção contra radiações avalia as habilidades, conhecimentos e competências dos pro-

fissionais. Realizou-se uma pesquisa, classificação e análise detalhada dos requisitos obrigatórios pelo órgão regulador 

para o desempenho profissional nesta área, bem como as competências e habilidades exigidas nos padrões de proteção 

contra radiações vigentes no país. Os resultados obtidos demonstraram que o processo de certificação desses profissio-

nais visa maior qualidade e otimização dos procedimentos médicos realizados. Os beneficiários diretos deste processo 

seriam os próprios profissionais e os pacientes de práticas médicas envolvendo o uso de radiações ionizantes. Certificar 

os profissionais de saúde em proteção contra radiações atenderia a demanda de padrões nacionais e que exigem um 

controle de desempenho dos envolvidos em tratamentos médicos usando radiações ionizantes.  

 

Palavras-chave: proteção radiológica, certificação, órgão regulador, profissionais de saúde. 

 

 



 C.P.V. Castro Luz, et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 2 

1. INTRODUÇÃO 

 

A proteção radiológica visa o uso da radiação ionizante para o benefício da sociedade, abrangendo 

todas as exposições sofridas por pessoas e pelo meio ambiente, visando protege-los possíveis efeitos 

indesejáveis [1]. Para tanto, a radioproteção estabelece três princípios básicos: justificação, otimiza-

ção e limitação de doses. Esses limites e recomendações são baseados em publicações internacio-

nais da IAEA (International Atomic Energy Agency) e da ICRP (International Commission on Ra-

diological Protection), estabelecidos em Normas nacionais dos órgãos reguladores CNEN (Comis-

são Nacional de Energia Nuclear) [2] e ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Atu-

almente no Brasil, existem pelo menos 200 mil profissionais da área da saúde trabalhando em insta-

lações médicas que envolvem o uso de radiação ionizante, dentre estes médicos intervencionistas, 

médicos nucleares, enfermeiros, especialistas em física médica, farmacêuticos, técnicos de radiote-

rapia, medicina nuclear e radiologia, entre outros.  O processo de certificação de profissionais desta 

área visa maior qualidade e otimização dos procedimentos médicos realizados. Os beneficiários 

diretos deste processo seriam os próprios profissionais e pacientes das práticas médicas que envol-

vem o uso das radiações ionizantes. Porém, apesar de requisito mundialmente estabelecido, nem 

todos os profissionais são efetivamente certificados e uma análise do problema se faz necessária. 

Certificar os profissionais da área médica atenderia a demanda das Normas nacionais que exigem 

um controle de desempenho dos envolvidos nos tratamentos médicos com uso de radiações ionizan-

tes.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Foi realizada uma análise detalhada da portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 

da Saúde n.º 453 [3], das Normas CNEN NN 6.01 [4], CNEN NN 3.01[5], CNEN NN 3.05 [6], 

CNEN NN 7.01 [7], RDC/ANVISA n°20 [8] para avaliar os requisitos necessários à certificação de 

qualificação exigida para atuação de profissionais na área médica com uso da radiação ionizante, 

assim como das respectivas competências e habilidades exigidas nas Normas de radioproteção em 

vigência no país. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise observou-se que: 

3.1 A certificação de supervisores de proteção radiológica (SPR) é regulamentada e realizada pela 

CNEN, tendo processos estabelecidos para radioterapia e medicina nuclear, mas não para 

radiologia. Para esta, a qualificação é definida pela Portaria n.º 453, porém não há no Brasil 

instituição que ofereça tal serviço. 

3.2 Para certificação de profissionais na área de radiologia citados nos artigos 3.32 e 3.36 da Porta-

ria n °453, não há instituição que ofereça tal serviço. Se consideradas as cerca de 36.000 instala-

ções, têm-se 72.000 técnicos ou tecnólogos atuando sem certificação. Para odontologia, 45.890 

equipamentos necessitariam de 46.000 técnicos ou auxiliares a serem certificados.  

3.3 Para medicina nuclear, a Norma CNEN NN 3.05 define requisitos e qualificações para o respon-

sável técnico (RT) e SPR, assim como solicita profissionais de nível superior e médio, devidamente 

qualificados. Estipula que deve haver um físico especialista, não se refere especificamente ao físico 

médico (FM), ou sequer menciona sua atuação no planejamento de doses em terapia por radionuclí-

deos, função mundialmente atribuída ao FM.  

3.4 Para o setor de radioterapia, como a atuação dos profissionais na área de planejamento do trata-

mento e no controle de qualidade de equipamentos é bem definida nas Normas da CNEN e ANVI-

SA, não há demanda reprimida para a certificação de profissionais. 

3.5 Através da análise das Normas brasileiras foi observado que existem profissionais que atuam 

nas três áreas sem as qualificações e certificações exigidas pela regulamentação, Tabela 1. Para o 

RT pela manutenção dos equipamentos, profissional requerido nas Normas CNEN e ANVISA, 

também não há processo de certificação estabelecido. O número de profissionais atuando nessa área 

não é registrado, mas a importância na certificação desses trabalhadores é, sem dúvida, prioritária. 

3.6 Nas três áreas, o projeto da instalação radioativa desempenha papel importante na proteção ra-

diológica dos trabalhadores e do público ao redor da instalação, sendo hoje realizados por físicos, 

engenheiros e arquitetos, com graves problemas conceituais de cálculo, retardando o processo de 

licenciamento. Porém, não há estimativa do número de profissionais atuando nessa área, nem ao 

menos requisitos básicos a serem atendidos para sua certificação da qualificação.  
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Tabela 1: Certificações em radioproteção exigidas nas Normas brasileiras 

 Requisitos 

Área Profissional Formação 
Tipo de 

certificação 
Regulamentação 

Radioterapia Responsável 

técnico 

Médico 

Radioterapeuta 
Certificação CNEN NN 6.01 

Radioterapia SPR  Nível superior Certificação  
CNEN NN 3.01  

CNEN NN 7.01 

Medicina 

Nuclear 
SPR  Nível superior Certificação  

CNEN NN 3.05 

CNEN NN 7.01 

Medicina 

nuclear 

Responsável 

técnico 
Médico Nuclear 

Registro  

Certificação 
CNEN NN 3.05 

Medicina 

Nuclear 

Especialista 

em Física  

Médica 

Nível superior Registro CNEN NN 3.05 

Radiologia SPR  
Especialista 

em física  
Certificação  Portaria 453 

Radiologia Responsável 

técnico 

Medicina ou 

odontologia 
Certificação Portaria 453 

Radiologia Técnico de 

raios X  

Técnico em 

radiologia 
- Portaria 453 

 

3.7 A Norma CNEN NN 6.01 menciona o profissional para irradiadores autoblindados de células, 

que podem ser operadores de irradiadores de sangue em hospitais e de gammacell em pesquisa. 

Porém, o número de profissionais atuando nessa área também não é registrado e sua certificação 

também não é estabelecida.  

 

4.  CONCLUSÃO 

 

Certificar todos os profissionais da área médica em radioproteção atenderia a demanda de padrões 

nacionais que exigem um controle de qualidade dos envolvidos em tratamentos médicos que utili-

zam radiação ionizante. Necessita haver forte coesão entre os órgãos reguladores, CNEN e ANVI-

SA, para que estes incluam em suas Normas o requisito de certificação dos profissionais citados 

nelas hoje sem a devida exigência de qualificação, aumentando assim a confiabilidade do uso segu-

ro da radiação ionizante no Brasil. 
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