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RESUMO 

Introdução: Os procedimentos internos de um Serviço de Radioterapia são realizados com base em resoluções e nor-

mas dos órgãos de controle, tanto sanitária como de uso da radiação. Assim sendo, no âmbito sanitário, o controle é 

realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) nº 20 de 2006. Por outro lado, por se tratar de um serviço que utiliza radiação ionizante de alta energia, este deve 

atender às normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) especificamente a norma CNEN NN 6.10 de 

2014. É necessária, portanto, a integração das recomendações constantes nas determinações da ANVISA e CNEN, 

exigindo esforço de interpretação e transposição para regime interno de procedimentos de cada instituição. Métodos: O 

presente trabalho teve como objetivo comparar, discutir e interpretar a RDC nº 20 e a norma CNEN NN 6.10 em dire-

ção ao entendimento de como as duas contribuem na aplicabilidade de preceitos de radioproteção e controle dos Servi-

ços de Radioterapia. Resultados: São apresentados em tabelas tópicos constantes ou não nos dois documentos e avalia-

das as contribuições e enfoque de cada um deles. Conclusão: Nota-se que cada texto está conciliado com os interesses 

de cada órgão legislador e fiscalizador, ou seja, CNEN e ANVISA, no sentido da procura do controle do uso de fontes 

radioativas e equipamentos emissores, no caso da CNEN, e, por outro lado, o controle de agentes danosos à saúde, en-

foque da ANVISA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os serviços de radioterapia para funcionarem plenamente devem obedecer às normas e resoluções 

dos organismos nacionais reguladores, a saber: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVI-

SA) e da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) [1,2]. A Resolução da Diretoria Colegia-

da n° 20 (RDC nº 20) de 2006 subdivide as recomendações entre a organização estrutural, de pesso-

al, garantia da qualidade, notificações em caso de eventos adversos graves, procedimentos clínicos, 

proteção radiológica e descomissionamento [3]. De maneira semelhante, a norma CNEN NN 6.10 

de 2014, por ser de órgão que licencia o serviço, autorizando o início do funcionamento, inicia-se 

pelo processo de licenciamento, autorizações, passando ao controle de pessoal no que se refere às 

responsabilidades, segurança e proteção radiológica, requisitos do projeto, operação e registros [2]. 

Assim sendo, embora semelhantes, o enfoque dos dois documentos varia conforme a atuação dos 

órgãos correspondentes, porém devem ser considerados em conjunto para definição de procedimen-

tos internos que se adéquam às exigências destes órgãos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho está baseado em uma revisão sistemática dos seguintes documentos: RDC nº 20 

de 2006 da ANVISA e norma CNEN NN 6.10 de 2014, para fins de avaliação comparativa e inter-

pretação. Os documentos foram obtidos nos sites dos respectivos órgãos. Os resultados são apresen-

tados em tabelas comparativas e discutidos quanto aos objetivos do trabalho: comparar os documen-

tos quanto à abrangência e aplicabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Tabela 1 exemplifica as comparações realizadas entre os documentos foco do presente trabalho, 

no que se refere a cargos e/ou funções previstas para um Setor de Radioterapia, isto é, a estrutura 

organizacional quanto às responsabilidades individuais. De igual maneira, seis outras tabelas foram 
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montadas para comparação dos demais tópicos das regulamentações, a saber: licenciamento e 

autorização para operação do serviço, garantia da qualidade, notificações em caso de eventos 

adversos graves, procedimentos clínicos, proteção radiológica, operação e registros.  

 

Tabela 1: Dados comparativos entre Resolução da Diretoria Colegiada/ANVISA nº 20 de 2006 

e norma CNEN NN 6.10 de 2014 quanto a cargos e/ou funções em Serviços de Radioterapia 

 

Estrutura organizacional quanto a pessoal e responsabilidades 

Item RDC n°20 Item NN CNEN 6.10 

5.3.1 Titular do serviço de radiotera-

pia. 

Art. 14 e 15 Titular do serviço de radioterapia. 

5.3.3 Responsável Técnico. Art. 16 e 17 Responsável Técnico pelo Serviço de 

Radioterapia. 

5.3.4 Médicos radioterapeutas.  N.A. 

5.3.5 Supervisor de Proteção Radio-

lógica 

Art.18, 19, 20 

e  21 

Supervisor de Proteção Radiológica de 

Radioterapia. 

5.3.6 Técnico em Radioterapia. Art. 25 Indivíduos Ocupacionalmente Expos-

tos. 

5.3.7 Especialista em Física Médica 

de Radioterapia. 

Art. 2, 23 e 

24 

Especialista em Física Médica de Ra-

dioterapia. 

 

A CNEN e ANVISA são órgãos do Governo Federal com atribuições distintas, mas que convergem 

quando considerados corresponsáveis pelo uso de radiação para tratamento médico. Com isso faz-se 

necessário encontrar a intercessão entre as recomendações dos dois órgãos para elaboração de 

normas e procedimentos operacionais internos nos setores em que esta dupla fiscalização e 

legislação estão presentes. Neste contexto se inserem os Serviços de Radioterapia que são norteados 

tanto pela Resolução Colegiada ANVISA nº 20 de 2006 quanto pela norma CNEN NN 6.10 de 

2014. Realizando uma comparação entre os dois documentos percebe-se uma aplicabilidade maior, 

no que se refere à rotina do setor, da RDC ANVISA nº20 de 2006. Atribui-se a isso o enfoque da 
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ANVISA, na proteção da saúde e garantia de atendimento seguro à população, em contraste com os 

objetivos da CNEN, de proteger a população contra a exposição desnecessária à radiação. 

 

Quanto à estrutura organizacional, que define cargos e responsabilidades, ambas (RDC 20 e CNEN 

NN 6.10) são muito assemelhadas, posto que diferenças em definições e restrições neste quesito 

poderiam gerar conflitos. No tocante a “Licenciamento e Autorizações para Operação” e “Proteção 

Radiológica”, embora ambas as resoluções abordem estes temas, a norma CNEN NN 6.10 é mais 

restritiva e exigente, certamente por ser mais recente (escrita oito anos após a RDC 20/ANVISA) e 

motivada por vários incidentes espalhados pelo planeta [4,5,6], incluindo uma fatalidade ocorrida 

no Brasil em 2012, ainda sem documentação oficial [7]. 

 

Quanto aos tópicos “Garantia da Qualidade”, “Procedimentos Clínicos” e “Operação e Registros”, 

embora sejam abordados por ambas as resoluções, eles têm mais abrangência na norma da 

ANVISA. O item “Notificação de Eventos Adversos” é exigência específica da ANVISA que tem 

no sistema NOTIVISA um portal para cadastro de instituições, incidentes, eventos adversos e 

outros relacionados ao uso de produtos e de serviços sob vigilância sanitária [8]. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Por considerar mais amplamente a saúde dos envolvidos, tanto dos profissionais quanto do público 

em geral, a resolução da ANVISA se apresenta mais abrangente nos quesitos de “Garantia da Qua-

lidade”, “Procedimentos Clínicos” e “Notificação de Eventos Adversos”. Já a norma CNEN, por 

seu caráter também de controle máximo do uso de emissores de radiação e segurança radiológica, 

tem enfoque mais restrito ao “Licenciamento e autorizações para operação” e “Proteção Radiológi-

ca”. Assim sendo, ambos os documentos são considerados nos procedimentos internos para opera-

ção de um Serviço de Radioterapia, porém com contribuições diversas, embora convergentes, inte-

grativos e não excludentes. 
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