A população brasileira está vivendo uma grande
transformação etária e epidemiológica. Com seu
envelhecimento, estima-se um aumento significativo na
incidência e mortalidade por câncer nas próximas décadas.
A radioterapia que é um dos pilares do tratamento do
câncer, sendo usada em algum momento do curso da
doença em mais da metade dos pacientes, infelizmente não
é acessível para boa parte da população brasileira. O Censo
do Ministério da Saúde, em 2018, mostrou que o Brasil conta
com apenas metade dos equipamentos necessários para
atender a sua demanda.
A mudança rápida desse cenário é difícil por conta da
complexidade da infraestrutura e das particularidades da
operação da radioterapia. O Projeto RT2030 foi idealizado
para mensurar os desafios para um acesso integral e,
principalmente, de qualidade para a população brasileira
na próxima década. As discussões conduzidas dentro de
um grupo qualificado e especializado no assunto trouxeram
análises e proposições, que constroem uma nova perspectiva
para fomentar um planejamento sustentável e continuo
para a radioterapia brasileira.

Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT), entidade filiada à Associação Médica Brasileira,
representa e certifica os especialistas em radioterapia no País. Nesses 22 anos de existência,
segue com o compromisso do desenvolvimento da especialidade nos seus aspectos tecnológicos e
científicos, além da segurança e qualidade, buscando sempre as melhores práticas na assistência
ao paciente. Seus associados seguem incansavelmente cumprindo seu papel institucional e, mais
ainda, a grande responsabilidade social vinculada à especialidade.
As últimas gestões da SBRT vêm sendo pautadas por ações baseadas em informação e
planejamento, essenciais para a garantia de um resultado efetivo e, principalmente, sustentável.
O RT 2030 é um destes resultados, construído por muitas mãos e com um cuidado semelhante
ao que a radioterapia trata seus pacientes, em centenas de serviços, e por muitos profissionais
dedicados espalhados por nosso país.

A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios brasileira de padrão e atuação internacionais
que tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio da
educação, da capacitação e do desenvolvimento de executivos, empresários e gestores públicos.
Em 2019, foi eleita pela décima quarta vez consecutiva a melhor escola de negócios da América
Latina, segundo o Ranking de Educação Executiva do jornal inglês Financial Times. A FDC alia o
conhecimento acadêmico de seus professores à experiência empresarial acumulada em mais de
40 anos de trabalho realizado junto às empresas.
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Introdução
A iniciativa deste projeto partiu do presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT), do
triênio 2017-2020, Arthur Accioly Rosa juntamente com uma equipe de médicos radioterapeutas e
físicos-médicos com o grande “desejo” de analisar de forma ampliada e sistematizada o serviço de
radioterapia no Brasil e propor reflexões e encaminhamentos para organizar o serviço, de tal forma
que a população consiga ter acesso a um serviço de qualidade até 2030.
Para realmente tornar este desejo realidade, a estratégia foi se associar com todos os elos da cadeia
que participam de alguma forma da entrega do serviço. Sem o envolvimento de todos, o projeto seria até possível, porém, a sua implementação, não. A Fundação Dom Cabral – FDC – foi contratada
pela SBRT para organizar, estruturar e conduzir o projeto.
Foram convidadas para fazer parte do projeto todas as instituições que de alguma forma participam do ecossistema da radioterapia, com o propósito de trazer os diferentes interesses e vieses. A
seguir estão as instituições envolvidas e seus representantes:

Accuray

Associação Nacional de Hospitais Privados –

Ana Paula Vilela, Fabiana Lima

ANAHP

Associação Brasileira de Dosimetristas – ABD

Brainlab

Thais Flores
Associação Brasileira de Física Médica – ABFM

Eric Santos, Marcel Silva, Vinicius Dessoy
Confederação das Santas Casas de Misericór-

Homero Lavieri Martins
Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer – ABIFICC

Antonio Cassio de Assis Pellizzon

dia, Hosp. e Entidades Filantrópicas - CMB
Elton Luis Turola

Cassio Taiarolli
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Comissão Nacional de Energia Nuclear –

One Medical Solutions

CNEN

Henri Ishii Takaki , Marcelo Portilho da Silva

Camila Salata, Flavia Cristina da Silva Teixeira

RTCON – Soluções em Radioterapia

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH

Leandro dos Santos Baptista, Lucas Augusto

Aline Barsi, Kentaro Mazur e Rogério Nasci-

Radicchi

mento
Elekta Medical Systems Ltda.
Bruno César Brugnaro, Débora Telésio, Fábio
Davanzo, Gustavo Souza, Helder Nogueira,
Lara Hiar
Fundação Dom Cabral – FDC
Silvério Marinho e Virgínia Izabel de Oliveira

Siemens
Marcela Graziano
Sociedade Brasileira de Radioterapia – SBRT
Arthur Rosa, Eduardo Weltman, Leila Vecchio,
Leonardo Pimentel, Marcus Castilho, Rafaela
Bernardo
Sun Nuclear Corporation

Gabinete de Segurança Institucional da Presi-

Dalila Luzia Toreti, Eduardo Sabino Marques

dência da República – GSI

Monteiro

Comandante Clayton de Menezes

Varian Medical System do Brasil

IBA

Felipe Daniliauskas, Humberto Izidoro, Ligia

Mauro A. Ferreira, Walter Troccoli

Pimentel, Luciano Moura, Luis Fernando Mes-

Instituto Nacional do Câncer - INCA
Gélcio Mendes, Rachelle Grazziotin Reisner
Invita

quita, Marco Antonio da Silva, Tatiana Reis
Zigma
Adonis Vallias, Daniel França, Ramyan Vallias

Fernando Cossu, Marcio Nunes
Ministério da Saúde – MS

Foi formado o Comitê Central (CC) do projeto

Flávia Amaral Freitas, Marcio Haro, Maria Inês

com os representantes da SBRT, da ABFM e

Gadelha, Rejane Leite de Souza Soares, Suyan-

da FDC.

ne Camille Caldeira Monteiro
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Para que as principais questões relativas ao serviço de radioterapia fossem discutidas de forma
ampla, com diferentes visões e até mesmo informações, foi realizada uma reunião presencial com
51pessoas, representando toda a cadeia do setor, incluindo tanto o setor público quanto o privado.
Chegou-se a 48 itens que deveriam ser melhorados. Estes itens foram divididos em sete grandes
temas que em conjunto, deram suporte a questão central do projeto:

O que precisa ser feito para que toda população brasileira,
até 2030, tenha acesso ao serviço de radioterapia de
qualidade de acordo com suas necessidades?
Dada a complexidade dos temas elencados, para cada um deles foi constituído 1 grupo de trabalho
(total de 7 grupos), tendo como líderes os médicos e o físico médico do comitê central. As consolidações dos trabalhos dos grupos foram feitas pelo comitê central em reuniões periódicas.
Este relatório reflete o conteúdo discutido e produzido por cada grupo de trabalho e os capítulos
permitem uma leitura individualizada. Sua sequência de discussões está constituída da seguinte
forma:
1. Metodologia utilizada na condução do projeto
2. Um breve relato sobre o tratamento de radioterapia no Brasil e no mundo
3. Os principais problemas da radioterapia no Brasil
4. Os casos de câncer e dos equipamentos no Brasil: situação da radioterapia em 2018 e projeções
para 2030
5. Tecnologia dos equipamentos utilizados na radioterapia
6. Profissionais que integram o serviço de radioterapia: situação em 2020 e projeções para 2030
7. Aspectos econômicos e financeiros do serviço da radioterapia
8. Sugestões e recomendações para a melhoria da radioterapia
9. Considerações finais
10. Anexos: principais informações utilizadas para realizar as projeções deste projeto (premissas)
11. Censo RT2030: equipamentos, tecnologia e características do trabalho dos profissionais
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Metodologia utilizada
na condução
do projeto
Para estruturar os trabalhos dos grupos, foram utilizadas duas ferramentas principais visando auxiliar a organização e coerência das ideias. Para
identificar os descritores, ou situações-problema de cada um dos grupos,
foi aplicada a metodologia da árvore de problema. Para propor as possíveis
soluções utilizou-se, de forma adaptada, a ferramenta 5W3H.

1.1 Sobre a árvore de problema
A ferramenta apresenta vantagens em relação às outras metodologias,
principalmente devido ao seu fácil manuseio e pelo fato de se adequar aos
diversos ambientes, contextos e áreas de atuação, possuindo melhor desempenho no processo de identificação da causa raiz, fundamental para
qualquer método de solução de problemas (ORIBE, 2012).

1.2 Sobre a metodologia 5W3H
O 5W3H é um checklist de ações/atividades que precisam ser desenvolvidas
a partir da identificação e priorização dos problemas identificados (os chamados nós críticos). A ferramenta funciona através do mapeamento destas
atividades, onde ficará estabelecido o que será feito, quem fará o quê, em
qual período, em qual área da instituição e todos os motivos pelos quais
estas atividades devem ser feitas. Esta ferramenta é bastante útil ao tentar
eliminar dúvidas que possam surgir sobre um processo ou sua atividade,
mitigando erros na transmissão de informações que podem acarretar diversos prejuízos ao projeto proposto.
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Tanto a árvore de problemas quanto a ferramenta 5W3H serviram de sustentação para as discussões. Com base nas discussões e no objetivo central do projeto, o que precisa ser feito para que toda
a população brasileira, até 2030, tenha acesso ao serviço de radioterapia de qualidade de acordo
com as suas necessidades, cada grupo identificou suas questões norteadoras que estão mostradas
a seguir.

Figura 1.1 - Perguntas norteadoras do projeto por grupo

Grupo 1

Diagnóstico
O que precisa ser feito até 2030 para que os dados e indicadores de radioterapia sejam mais
representativos e confiáveis?
Quais são os indicadores que devem ser definidos e monitorados até 2030 que reflitam de
forma adequada a qualidade e segurança de tratamento de radioterapia?
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Grupo 2

Infraestrutura
O que precisa ser feito até 2030 para garantir o atendimento de pacientes em radioterapia
em termos de equipamentos, de radioterapia e infraestrutura física (inclusive instalação e
manutenção dos equipamentos, com base nos dados disponibilizados pelo Grupo 1 - Diagnóstico?
O grupo de infraestrutura foi o responsável pelo Censo RT2030.

Grupo 3

Gestão e Operação
O que precisa ser feito até 2030 para qualificar a gestão dos serviços de radioterapia, desde
a sua implementação até a operação do dia a dia, com vistas a melhora do resultado, a sustentabilidade, a produtividade, permitindo a expansão do acesso?
O que precisa ser feito até 2030 para que a utilização dos recursos humanos, materiais e
tecnológicos possam prover a maior eficiência possível na atividade de radioterapia?

Grupo 4

Normas e Regulação
O que precisa ser feito até 2030 para que as normas e a regulação intrínseca aos serviços de
radioterapia sejam simplificadas e permita celeridade na implantação, operação e fiscalização dos serviços de radioterapia?
O que precisa ser feito até 2030 para que a comunicação entre os entes governamentais
melhore, organizando de forma racional as demandas para implementação e controle da
operação dos serviços de radioterapia?

Grupo 5

Econômico-financeiro
O que precisa ser feito até 2030 para que a atividade de radioterapia seja sustentável dentro
do custeio necessário à segurança do seu funcionamento?
O que precisa ser feito até 2030 para que as políticas de financiamento estejam alinhadas
com as políticas de investimento em radioterapia.
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Grupo 6

Recursos Humanos
O que precisa ser feito até 2030 para que as necessidades de treinamento/capacitação e desenvolvimento dos profissionais (médicos, físicos, tecnólogos, enfermeiros, dosimetristas e
pessoal administrativo especializado) de radioterapia sejam atendidas?
O que precisa ser feito até 2030 para estimular a descentralização de profissionais de radioterapia para regiões assistenciais menos assistidas?

Grupo 7

Tecnologia
O que precisa ser feito até 2030 para incentivar a absorção de novas tecnologias de forma
autossustentável?
O que precisa ser feito até 2030 para qualificar o impacto do benefício das novas tecnologias
no acesso da radioterapia e no resultado terapêutico?

Os temas Gestão e Operações e Normas e Regulação foram considerados na contextualização dos
problemas da radioterapia. Os demais problemas identificados foram trabalhados isoladamente
pelo fato de envolver projeções para 2030.
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Um breve relato
sobre o tratamento
de radioterapia
A radioterapia é uma modalidade de tratamento que utiliza a radiação ionizante para destruir ou incapacitar a duplicação das células, característica
fundamental do câncer. Na Radioterapia, a energia da radiação ionizante
atinge o tecido do tumor, causando alteração no material genético (DNA) e
induzindo a célula à morte ou à perda da integridade replicativa. Entre os
feixes mais usados atualmente estão os raios X, os raios gama, os elétrons
e os prótons.
Os primeiros tratamentos datam de mais de 100 anos, quando pouco ainda
se conhecia dos benefícios e dos riscos da radiação. Na primeira metade do
século XX, o médico trabalhava de forma bastante artesanal, usando os implantes de fios radioativos do isótopo rádio-226, além das limitadas máquinas de ortovoltagem. Esses equipamentos operavam com raios X de baixa
energia, com poder limitado de penetração nos tecidos, sendo efetivos para
doenças mais superficiais, como os tumores de pele. Até então, o médico
era o único ator desse cenário terapêutico. Na década de 1950, com a chegada das unidades de cobaltoterapia e dos primeiros aceleradores lineares,
uma equipe multidisciplinar se tornou necessária para a adequada administração de radioterapia. Além do médico, se estabeleceu a necessidade
de um físico médico para conduzir os cálculos de tratamento e garantir a
qualidade da radiação administrada. Os técnicos dos equipamentos de radioterapia passaram a administrar as sessões prescritas e supervisionadas
pelos médicos, e o serviço cresceu, demandando também cuidados com enfermagem, engenheiros para manutenção dos equipamentos, além de toda
uma equipe de suporte operacional. Nas últimas duas décadas, a radioterapia evoluiu de maneira expressiva com o desenvolvimento e incorporação de tecnologias de imagem e de precisão de tratamento. Independentemente disso, a estrutura de recursos humanos se manteve praticamente
inalterada, sendo que cada profissional foi incorporando competências específicas, cada vez mais complexas para a realização de uma radioterapia
segura e efetiva.
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A teleterapia e a braquiterapia são os dois tipos de radioterapia, e a utilização de cada um depende
da localização do tumor e da distância da fonte de radiação em relação ao paciente.
A teleterapia é a técnica na qual a fonte emissora da radiação, tanto raios X como raios gama, está
longe do alvo terapêutico. Os equipamentos mais comuns que administram essa técnica são os
aceleradores lineares e as unidades de cobaltoterapia.
A braquiterapia tem como conceito a proximidade da fonte emissora de radiação do alvo terapêutico. Essa administração pode ser feita através de aplicadores, agulhas e catéteres temporários ou
até através de implantes definitivos de sementes radioativas. Nessa técnica, o isótopo radioativo
tem um decaimento da sua energia, promovendo a ação nas células dentro de um tempo previsto
e, após isso, perdendo a capacidade de emitir radiação.

2.1 Etapas do tratamento de radioterapia1
O tratamento com radioterapia consiste nas seguintes etapas:
Avaliação médica: processo onde o médico especialista em radioterapia (rádio-oncologista ou
radioterapeuta) avalia a indicação do tratamento e define a melhor modalidade de tratamento para
cada situação clínica. Nesse momento, estabelece-se qual a dose total e o melhor fracionamento
a ser administrado. Avalia-se também a necessidade de interação com as outras modalidades terapêuticas, como a cirurgia e a quimioterapia, bem como o momento entre elas. Nessa fase, habitualmente, somente o médico interage com o paciente, com o suporte da equipe de enfermagem.

Simulação: trata-se do momento em que o paciente é submetido a um procedimento de mapeamento anatomico para suporte do futuro estabelecimento de alvos terapêuticos e a identificação
dos órgãos sadios adjacentes. No passado, esse processo era realizado usando elementos de anatomia topográfica, com muita imprecisão e, geralmente, direto nas máquinas de tratamento. Estabelece-se então o uso inicialmente de radiografias simples para melhorar a localização dos alvos, que
evoluíram para equipamentos dedicados com radioscopia, chamados de simuladores de radioterapia, melhorando o fluxo operacional e deixando as máquinas exclusivamente para tratamento.
Nas últimas duas décadas, incorporou-se a tomografia computadorizada (TC) como base para os
planejamentos de radioterapia, com maior personalização do tratamento, uma vez que tanto os
volumes-alvo como os órgãos sadios passaram a ser qualificados de acordo com a individualidade
de cada paciente e cada caso. Apesar de já haver uma tendência para o uso do planejamento tridimensional (baseado em tomografia) no Brasil, essa modalidade de simulação infelizmente ainda
não é uma realidade para todos os casos, porém se prevê que será utilizada em mais de 95% das
situações na próxima década. Nesta fase do processo está envolvido o dosimetrista ou o tecnólogo
de radioterapia, que realizam o exame de TC de planejamento seguindo protocolos definidos pelo
médico (posicionamento, confecção ou adequação de imobilizadores do paciente e, finalmente,
aquisição de imagens de planejamento). A enfermagem também tem papel importante nessa fase,
com orientações prévias de preparo e cuidados durante a radioterapia, dentre outros. O físico mé-

1 INCA (2019); SBRT (s.d.)
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dico também participa desta fase com procedimentos de controle de qualidade de imagem, homologação de acessórios e garantia de precisão de lasers de referência.

Delineamento: nesta fase, as imagens adquiridas na tomografia são carregadas em sistemas de
planejamento de radioterapia, softwares específicos onde os volumes de tratamento são definidos
para a fase de planejamento e cálculo que vem a seguir. Os órgãos sadios adjacentes nesse fluxo
podem ser definidos por um dosimetrista e, posteriormente, validados pelo médico assistente,
que também define os alvos terapêuticos e prescreve o tratamento com dose e fracionamento de
acordo com cada caso. O uso de imagens acessórias, como a ressonância magnética nuclear e o
PET-CT para melhorar a precisão de localização dos alvos, vem também ampliando o papel do dosimetrista e do físico médico nessa etapa. Imagens radiográficas atendendo a parâmetros físicos
da qualidade são cada vez mais importantes nesse processo, onde a tecnologia é fundamental.

Planejamento: processo onde é realizado o cálculo da distribuição da dose no alvo e seu espalhamento nos tecidos adjacentes através de um sistema de planejamento dedicado, devidamente alimentado com parâmetros de distribuição de doses específicas para cada equipamento existente.
Nesse momento, deve ser definida a melhor maneira de entrega da dose prescrita, considerando
suas variáveis: técnica de tratamento, margens, utilização ou não de radioterapia guiada por imagem. Essa atividade é realizada por um físico médico ou pode ser conduzida por um dosimetrista,
sob supervisão. Após o planejamento da distribuição de dose, o médico e o físico especialista interagem, aprovando ou não o plano terapêutico do paciente.

Tratamento de radioterapia: processo no qual é realizada a entrega da dose de radioterapia, de
acordo com os parâmetros do plano terapêutico aprovado. A primeira aplicação tem obrigatoriamente a presença do médico e do físico especialista para confirmação dos parâmetros do planejamento. O posicionamento e a administração de dose são feitos pelo técnico ou tecnólogo em radioterapia, segundo a prescrição médica. O técnico ou tecnólogo em radioterapia também realiza
exames de imagem na própria sala de tratamento para garantia de posicionamento adequado, que
são checados pelo médico assistente. Para segurança, registro e qualidade, é imprescindível o uso
de um sistema computadorizado de gerenciamento de parâmetros do tratamento.

Revisões semanais: o tratamento de radioterapia é monitorado pelo médico através de revisões
semanais ou sempre que for necessário por condições clínicas ou intercorrências do tratamento.
Nessa etapa, é avaliada a toxicidade aguda, a resposta ao tratamento, os parâmetros de qualidade
e segurança, além do gerenciamento de outros aspectos clínicos do tratamento. A equipe de enfermagem se engaja em suporte ao médico com orientações e monitoramento de toxicidade. As
revisões semanais fazem parte de uma cadeia de processos usada como barreiras para garantir a
segurança da entrega de dose em radioterapia e é exigida em norma de segurança. Aspectos clínicos podem inclusive revelar possíveis erros na entrega do tratamento, sendo fundamental seu
monitoramento ativo por toda a equipe assistencial.

Dosimetria e controle da qualidade: atividades realizadas nos equipamentos de tratamento,
nas fontes radioativas de tratamento e nos sistemas de planejamento para monitorar parâmetros
mecânicos, dosimétricos, eletrônicos e os sistemas de segurança para garantir a boa qualidade
dos tratamentos. Essas atividades buscam certificar que a dose planejada corresponda à dose que
é entregue no tratamento e, também, identificar possíveis variações que possam ocorrer nos parâmetros com o passar do tempo. São atividades feitas em regimes diário, semanal, mensal, semes-
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tral e anual, a depender do parâmetro avaliado. O físico médico é responsável por essa etapa e o
dosimetrista pode ter o papel de auxiliar as atividades.

Revisão de alta e revisões subsequentes: uma vez concluído o tratamento, é emitido um
relatório e organizado um regime de consultas regulares para avaliação clínica de resultado, toxicidade aguda e crônica e controle oncológico, denominado “seguimento clínico”. O regime e a
frequência do seguimento dependem de cada patologia e de cada caso. O médico é o responsável
por essa etapa.
Figura 2.1 - A jornada do paciente

Outras atividades imprescindíveis dentro de um serviço de radioterapia: outros profissionais são fundamentais para que o tratamento aconteça de forma regular, segura e sustentável,
destancando-se os engenheiros de manutenção de equipamentos e os administradores. Os primeiros conduzem intervenções preventivas e corretivas nas máquinas para garantir seu adequado
funcionamento. Já os administradores vêm assumindo um papel cada vez mais importante no dia
a dia dos departamentos, atuando em gerência de recursos humanos e rotinas operacionais, além
do gerenciamento econômico-financeiro da instalação, cada vez mais complexo e desafiador.

2.2 Censos realizados no Brasil até 2018
O último censo demográfico realizado no país ocorreu no ano de 2010 e foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, s.d.). O objetivo do censo é retratar a população brasileira,
suas características socioeconômicas, base para todo o planejamento público e privado da década
2010-2020. Os resultados revelaram que a população brasileira era de 190.755.799 habitantes, com
um aumento populacional da expectativa de vida e um consequente aumento no índice de envelhecimento da população. Esse cenário traz graves problema, por exemplo: filas de espera que
estão cada vez maiores, os reembolsos inadequados, falta de incentivo de profissionais ocuparem
os vazios assistenciais, equipamentos com tecnologias ultrapassadas, escassez de aparelhos e má
distribuição geográfica. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2004) demonstram que, em
2005, 467.440 casos de câncer foram diagnosticados e, após 10 anos, esse número aumentou para
586.325 casos no país. Destes, 70% necessitam de tratamento com radioterapia. Dessa forma, o
câncer tornou-se um problema de saúde pública em nosso país. Esse fenômeno também é observado em outros países classificados como países em desenvolvimento. Segundo do World Cancer
Report de 2014 da Internacional Agency for Research on Cancer (IARC), da Organização Mundial da
Saúde - OMS (IARC, 2014), é inquestionável que o câncer é um problema de saúde pública, especialmente entre os países em desenvolvimento, onde é esperado que, nas próximas décadas, o impacto
do câncer na população corresponda a 80% dos mais de 20 milhões de casos novos estimados para
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2025. Ainda de acordo com o INCA (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019), o Brasil terá 625 mil novos casos
de câncer a cada ano do triênio 2020-2022.
Diante desses dados, é imprescindível que o combate a essa doença mereça todo o foco e atenção
na busca por melhores práticas de prevenção e cura, uma vez que seu desenvolvimento pode abalar a estrutura socioeconômica de uma nação. O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 931
de 10 de maio de 2012, instituiu o Plano de Expansão da Radioterapia no SUS, com o objetivo de
articular projetos de ampliação e qualificação de hospitais habilitados em oncologia, em consonância com os vazios assistenciais, as demandas regionais de assistência oncológica e as demandas
tecnológicas do SUS. O Plano de Expansão da Radioterapia no SUS (MINISTÉRIOS DA SAÚDE, 2012)
previu a instalação de 80 aceleradores lineares em diversas cidades do Brasil, visando preencher os
vazios assistenciais existentes atualmente.
De acordo com o censo de radioterapia realizado pelo Ministério da Saúde em 2018 (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2019), foram pesquisados 242 serviços, ou 97,2 % do total de 249 serviços em operação
no período das ligações. Destes 242 serviços, 162 estavam integrados a hospitais habilitados para
atendimentos em oncologia no SUS. Dos 363 aceleradores lineares que foram localizados no censo,
122% foram considerados obsoletos (34%) pelos fabricantes. Dos 252 aparelhos que atualmente
estão em serviços habilitados em oncologia para atendimento pelo SUS, 95 (38%) aceleradores lineares já seriam obsoletos.
Tabela 2.1 - Aceleradores lineares de 2018 e projeção para 2022
Aceleradores lineares localizados pelo
censo de 2018

2018

2022
ALs obsoletos
% do total

ALs

ALs
obsoletos

% do total

Total de aceleradores no SUS

252

95

37,7%

127

50,4%

Total de aceleradores no setor privado

111

27

24,3%

35

31,5%

Total Brasil

363

122

33,6%

162

44,6%

Fonte: Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (2019).

2.3 Gastos com a saúde e com a radioterapia
Os dados de um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU, 2011), feito a partir de uma auditoria sobre a Política Nacional de Atenção Oncológica, demonstram que apenas 15,9% dos pacientes
do Sistema Único de Saúde (SUS) com indicação para radioterapia conseguem iniciar o tratamento
no prazo que o próprio Ministério da Saúde considera adequado, de até 30 dias após o diagnóstico.
A média de espera é de 113,4 dias, ou quase quatro meses. O documento indica ainda que, enquanto alguns enfrentam demora em começar a se tratar, há uma parcela que nem sequer consegue
acesso à radioterapia: só no Estado de São Paulo, 7.464 pacientes (19% do total) ficaram desassistidos em 2011. Isso significa que um a cada cinco paulistas que precisavam do procedimento não foi
atendido (TCU. Acesso interno. s.d.).
De acordo com o relatório "Alternativas para Ampliação do Acesso à Saúde no Brasil: Um estudo
em Oncologia", desenvolvido pela Interfarma em 2017 (INTERFARMA, s.d.), apesar de o Brasil ter
um gasto percentual do PIB em linha com os demais países avaliados, o gasto quando avaliado por

RT2030 – Plano de Desenvolvimento da Radioterapia para a Próxima Década

33

indivíduo da população (gasto per capita) foi significativamente inferior àquele dos países desenvolvidos, mas ainda bem posicionado em relação aos países em desenvolvimento apresentados. Desta
forma, é preciso que o investimento seja mais eficiente do que nos países desenvolvidos o que somente pode ser alcançado por meio de políticas públicas e de gestão eficientes.
Gráfico 2.1 - Comparação entre os gastos de saúde do Brasil e outros países
Gasto total em saúde 2014 (% do PIB)

Gasto per capita em 2014

Fonte: Interfarma (s.d.).

Especificamente em relação ao câncer, o custo anual no Brasil foi de R$ 68 bilhões (INTERFARMA,
s.d.), em 2017, distribuídos da seguinte forma:
Tabela 2.2 - Perfil dos gastos com câncer em 2017
Gastos com câncer (2017)

Direto (em milhões de Reais)

% direto

SUS

4 500

100%

Quimioterapia

2 200

49%

450

10%

Radioterapia
Hormonioterapia

320

7%

1 130

25%

410

9%

14 500

100%

5 600

39%

Radioterapia

900

6%

Hormonioterapia

700

5%

Procedimentos hospitalares (cirurgias, internação)

5 100

35%

Diagnóstico

1 300

9%

870

6%

Total de custos diretos

19 000

28%

Total de custos indiretos

49 200

72%

Total de gasto com câncer em 2017

68 200

100%

Procedimentos hospitalares (cirurgias, internação)
Outros
PRIVADO
Quimioterapia

Outros

Fonte: Elaborada a partir dos dados da Interfarma (s.d.).
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Apesar de nos últimos 20 anos o Ministério da Saúde ter dado atenção à radioterapia, aumentando
as quantidades tanto de procedimentos quanto de orçamento de forma constante, o modelo ainda
não atende às necessidades da população brasileira, pois não leva em consideração a incidência
acumulada de câncer e/ou projetada no período para uma estimativa mais precisa da quantidade
de procedimentos necessários.
Outro ponto fundamental é que o aumento do orçamento acompanha exclusivamente o aumento
linear do número de procedimentos realizados. Não há qualquer reajuste inflacionário sobre os
procedimentos desde 2010. Desta forma, a curva de aumento de gastos com radioterapia não carrega nenhuma correção em relação ao aumento de custos com pessoal e/ou aumento de custos
com equipamentos e manutenção. A falta de revisão da precificação dos tratamentos, e a falta de
avaliação de inflação no setor, associado ao aumento intenso de custos, traz risco iminente para
a sustentabilidade das operações dos serviços de radioterapia. Como ponto positivo, destacamos
a revisão recente do modelo de conta aberta para um modelo de pagamento por evento realizada
pelo Ministério da Saúde. Desde fevereiro de 2019 o repasse pelo SUS passou a ser feito em formato de "pacotes" por código da doença, o que simplificou muito o faturamento dos tratamentos, a
auditoria sobre os serviços, a coleta de informações estatísticas sobre os tratamentos realizados,
além de leve aumento do ticket médio (causado pela diminuição com perdas de faturamento). Vale
ressaltar que dados disponibilizados nesse relatório demonstram que o ticket está ainda longe de
cobrir os custos com os tratamentos.
Tabela 2.3 - Repasses do SUS para os tratamentos radioterápicos

Ano

Valor Total
Radioterapia

Quantidade de
Planejamentos

Pacientes
Tratados após
Mudança da
Tabela (Pacote)

Total Pacientes
Tratados

Valor Médio por
Tratamento

2019

R$ 550.184.856

43.409

79.339

112.748

R$ 4.482,23

2015

R$ 407.503.434

112.250

0

112.250

R$ 3.630,32

2010

R$ 223.360.646

97.160

0

97.160

R$ 2.298,90

Fonte: Ministério da Saúde. Datasus (s.d.).
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Gestão e regulação no
serviço de radioterapia
Esta sessão foca suas análises nas questões consideradas cruciais no tocante à gestão e à operação da radioterapia, bem como nas questões relativas às normas e regulações desse serviço no Brasil por entendermos que
as normas de certa forma, impactam na gestão. Os demais temas foram
abordados separadamente pelo fato de apresentaram projeções numéricas
para 2030.
Especificamente em relação à gestão e à operação, algumas questões como
a lentidão na capacidade operativa de implementação do serviço, assim
como as estatísticas incompletas e/ou insuficientes para embasamento de
ações, interconectam-se e dificultam a por parte dos gestores. Por outro
lado, quando também analisamos as normas e regulações vigentes (em
2020), as redações confusas e, em partes, duplicadas e publicadas pelas
agências que regulamentam as atividades de prestação desse serviço médico causam insegurança jurídica ou criam burocracias desnecessárias que
embaraçam o funcionamento do serviço no Brasil.
Mais abaixo, traz-se os desenvolvimentos dos temas “gestão e operação” e
“normas e regulação”, explorando, no primeiro, o impacto negativo causado pela falta de indicadores gerenciais e assistenciais de referência e pela
falta de conhecimento de gestão específica à radioterapia; e, no segundo, o
impacto negativo trazido por normas confusas e regulações burocráticas
que poderiam ser revistas pelas agências reguladoras da atividade de radioterapia no Brasil. Para além dessas análises, sugestões são feitas para
a resolução destes problemas até 2030, melhorando o acesso e a qualidade
dos tratamentos radioterápicos oferecidos aos cidadãos brasileiros.
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3.1 Gestão e operação
A análise dos aspectos que impactam a gestão e a operação foram identificados por meio da árvore
de problema, metodologia já comentada anteriormente. O primeiro descritor refere-se a falta de indicadores gerenciais e assistenciais que possam nortear as melhores decisões tanto para o serviço
quanto para os resultados clínicos do paciente. As razões identificadas como causas deste descritor foram a falta de padrões estruturados, falta de relatos publicados sobre as melhores práticas
e, por fim, a dificuldade de compartilhamento das informações. Como principais consequências,
identificou-se a tomada de decisão com alto grau de incerteza e risco, baixa aderência a técnicas
de tratamento mais avançadas e acesso a tratamentos não necessariamente mais adequados pela
falta de evidências dos novos tratamentos.
O segundo descritor identificado foi a falta de conhecimento de gestão específico para serviços de
radioterapia. As causas deste problema estão concentradas principalmente no treinamento inadequado dos profissionais e na falta de guias de referências, sejam em melhores práticas, sejam
em detalhamento dos processos. As consequências geradas são a baixa eficiência dos serviços e a
redução dos atendimentos, fazendo com que mais pessoas não consigam se tratar no tempo adequado.
As questões que nortearam a desenvolvimento deste tema foram:
•

O que precisa ser feito até 2030 para qualificar a gestão dos serviços de radioterapia, desde a
sua implementação até a operação do dia-a-dia, com vistas a melhora do resultado, a sustentabilidade, a produtividade, permitindo a expansão do acesso?

•

O que precisa ser feito até 2030 para que a utilização dos recursos humanos, materiais e tecnológicos possam prover a maior eficiência possível na atividade de radioterapia?

A seguir cada descritor será trabalhado separadamente com o objetivo de analisar de forma mais
aprofundada cada um deles.

3.1.1 Descritor 1: Falta de indicadores de qualidade de
referência
Contexto
A qualidade na área da saúde foi definida por Donabedian (1978) como a obtenção dos maiores
benefícios em conjunto com os menores riscos ao paciente e ao menor custo, focando na tríade estrutura, processo e resultado. De acordo com o IOM (Institute of Medicine), a qualidade no cuidado
à saúde deve considerar as seguintes dimensões: segurança, efetividade, atenção centrada ao paciente, acessibilidade, eficiência e equidade (INSTITUTE OF MEDICINE, 2001). Portanto, a melhoria
do acesso com qualidade que afeta o Brasil e muitos outros países, é um dos grandes objetivos da
área da saúde e, também da radioterapia.
Uma das formas de ampliar o acesso ao serviço de radioterapia é por meio da melhoria da eficiência operacional dos serviços. A eficiência operacional tem a ver com a capacidade de uma empresa
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fornecer produtos ou serviços de maneira mais econômica, sem que isso prejudique a qualidade
do serviço. A boa gestão do serviço de radioterapia é complexa dada as inúmeras variáveis e suas
articulações que precisam ser avaliadas de forma sistêmica. Uma variável bastante relevante refere-se ao cumprimento de todas as obrigações normativas técnicas que exigem maior atenção
por parte dos gestores. Em seguida, a utilização de boas práticas, que muitas vezes não estão em
normas, mas que além de melhorar a qualidade do tratamento administrado ao paciente, ajudam
a reduzir custos. Finalmente, atenção precisa ser dada a gestão de todo o processo de forma integrada, o que pode otimizar recursos, sejam eles humanos, financeiros ou de utilização dos ativos,
propiciando um serviço de radioterapia de melhor qualidade com menor custo, melhorando desta
forma a eficiência e o número de pessoas atendidas, o que amplia o acesso.
Atualmente, o serviço de radioterapia da rede pública não consegue atender os 77% da população
que depende do SUS (ANS, 2019). Este fato fica mais preocupante dado que a introdução de um
novo serviço é complexa e burocrática, pois envolve fatores clínicos, legais, técnicos, sociais, econômicos, dentre outros. Idealmente, a decisão de ofertar um novo serviço de radioterapia deve estar inserida dentro de um plano nacional de controle do câncer. Apesar deste plano já existir, plano
de expansão da radioterapia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012), necessita de algumas melhorias e não
há incentivos relacionados a isso. Deve-se ser considerar por exemplo, uma melhor distribuição
de aceleradores em locais que tenha poucos serviços de radioterapia, por meio de um estudo mais
detalhado com base em dados. A dificuldade desta ação é bastante complexa porque não basta
apenas ter o acelerador, sala e outros equipamentos. Existem outras questões estruturais locais
como hospital de suporte e estrutura da região que permitam a oferta de um serviço de radioterapia de qualidade e com baixo risco para o paciente. É preciso analisar a existência e as condições
dos UNACONs e CACONs1. Também precisa considerar o orçamento da União para repasses.
De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, 2010), para o planejamento nacional de radioterapia, é essencial que exista registro confiável do câncer que forneça a incidência
geográfica da doença e também a incidência de tipos de tumor. Com o registro confiável sobre o
perfil dos tipos de câncer, suas etapas de tratamento com as respectivas práticas clínicas e o custo
do procedimento permitirá o cálculo da demanda potencial e o investimento necessário para ofertar serviços adequados de radioterapia em uma determinada localização geográfica.
Devem ser considerados quatro principais componentes no planejamento de novos serviços de radioterapia: equipamentos, materiais de consumo, recursos humanos e procedimentos. As decisões
referentes a esses componentes consideram as necessidades de atendimento (objetivos clínicos,
capacidade, técnicas de tratamento e tecnologias requeridas), dos recursos (financeiros e humanos) e da infraestrutura disponível (serviços de diagnóstico, espaços físicos, energia, água, etc) da
instituição. Também deve ser avaliada a possibilidade de expansões futuras (IAEA, 2010).
Brown et al. (2014) apresentaram um guia para implementação de novas tecnologias e técnicas de
tratamento do câncer para países de baixa renda. Os autores destacam que, geralmente, os grupos de implementação seguem uma estratégia de que eles mesmos desenvolveram, porém, essa
estratégia de implementação em grande parte, é surpreendentemente semelhante às centenas de
outras estratégias de implementação que outras pessoas já desenvolveram em clínicas semelhan-

1 O câncer pode ser tratado nos hospitais gerais credenciados pelos gestores locais e habilitados pelo Ministério da Saúde
como Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).
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tes. Assim, há um gasto de tempo e esforço, geralmente em ambientes limitados por recursos,
reinventando a roda, desenvolvendo estratégias de implementação que já existem.
Como alguns grupos podem perder etapas importantes no processo de implementação, isto pode
se tornar potencialmente arriscado para os pacientes. Apesar de ser apresentado um guia genérico
de implementação, não são oferecidos detalhes de algumas etapas importantes, principalmente
aquelas envolvendo análises econômicas e aspectos legais, pois cada país ou região possui suas
peculiaridades.
Recentemente, um guia prático elaborado por autores brasileiros (Roca Santo et al., 2020) foi publicado descrevendo aspectos importantes para a implementação de um serviço de radioterapia no
Brasil. Neste guia são consolidadas informações contidas em diversas publicações internacionais
e normativas nacionais. Apesar de ser uma valiosa referência para auxiliar os profissionais principalmente em aspectos clínicos, técnicos e normativos envolvidos nas fases iniciais de planejamento e implementação de um novo serviço, métodos para realização de análises de viabilidade
econômicas e sociais não foram aprofundadas neste guia.
Há peculiaridades relacionadas aos tipos de câncer que mais se desenvolvem em cada região. Por
exemplo, o câncer de colo de útero é mais frequente em regiões onde o exame Papanicolau não é
realizado de forma sistemática. O câncer de boca é mais incidente na região sul, pelo uso do fumo.
A radioterapia não é usada da mesma forma em todos os tipos de câncer: é pouco utilizada em
leucemia, tumores de pâncreas e é muito utilizada em câncer de mama e de colo uterino. Somado
a regionalização de certos tipos de câncer e aos diferentes níveis de utilização da radioterapia, o
fato de haver uma boa estrutura de diagnóstico, possibilita identificar um maior número de casos
da doença. Portanto, ao se planejar um novo serviço de radioterapia é preciso considerar estas e
outras variáveis.
Sendo assim, a decisão de se introduzir um novo serviço deve ser apoiada em diversas avaliações
e em seguida por uma análise econômica de viabilidade. De acordo com IAEA (2010), existem
diversos tipos de análises econômicas, dentre elas: minimização de custo, custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício, sendo que cada uma dessas necessita de parâmetros e metodologias diferentes. A análise de custo-efetividade é um tipo de avaliação econômica que compara
distintas intervenções de saúde, cujos custos são expressos em unidades monetárias e os efeitos,
em unidades clínico-epidemiológicas (mortalidade, morbidade, hospitalização, eventos adversos,
etc). Já a análise custo-utilidade é uma forma de avaliação que dá particular atenção à qualidade
de saúde produzida ou advinda de programas de saúde ou tratamentos. Por fim, a análise de custo-benefício é um indicador que relaciona os benefícios de um projeto ou proposta, expressos em
termos monetários, e o seus custos, também expressos em termos monetários.
As avaliações econômicas de um novo serviço de radioterapia definem se o projeto é economicamente viável, no entanto, isto não garante que haja um orçamento disponível para implementá-lo.
A avaliação de novas intervenções na área da saúde requer conjuntamente as análises de custo-efetividade (ACE) e de impacto orçamentária (AIO) (LIEVENS, 2017). As incertezas inerentemente ao
processo de evolução da radioterapia, influencia os resultados e os custos, tornando o ACE e o AIO
mais difíceis de serem projetados.
Além disso, ao contrário dos medicamentos, que geralmente passam por todo o ciclo de eficácia
comparativa e avaliação econômica antes da sua introdução no mercado, os novos dispositivos de
radioterapia não são testados antes do seu lançamento. Como consequência, o ônus da avaliação
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clínica e econômica geralmente recai sobre os profissionais de radioterapia os colocando ao risco
financeiro do investimento e, ao mesmo tempo, as receitas provenientes do reembolso dos serviços
prestados, são frequentemente atrasadas. (LIEVENS, 2017)
A radioterapia é uma disciplina de alta tecnologia e de rápida evolução, com uma infinidade de
novas abordagens, técnicas e tecnologias de tratamento que progridem gradualmente. Para explorar todo o potencial dessas inovações promissoras e garantir que os pacientes tenham acesso
mais rápido à radioterapia de alta qualidade, evitando impactos desnecessários nos orçamentos
da saúde, precisa-se criar meios de desenvolver evidências clínicas e econômicas. (LIEVENS, 2017)
Um elemento essencial para se conduzir análises de custo-efetividade é o estabelecimento de indicadores. Em termos gerais, um indicador é um parâmetro que avalia as metas e objetivos traçados.
Indicadores de qualidade são utilizados para avaliar condições operacionais, identificar estruturas
de excelência e definir planos de ações para melhoria contínua da qualidade. Os indicadores são
úteis para comparações entre serviços (benchmark) e podem fornecer medidas úteis de desempenho de carga de trabalho e serviço, a fim de comparar os serviços com as diretrizes de "melhores
práticas". A principal vantagem do uso de indicadores de qualidade é o monitoramento contínuo
de melhorias de qualidade e a possibilidade de identificar gargalos ou outros problemas (GABRIELE
et al., 2006).
Na publicação “Quality indicators in the intensity modulated/image-guided radiotherapy era”, Gabriele et al. (2016), são definidos 14 indicadores internacionais para qualificar o serviço de radioterapia, sendo estes:
1.

Adequação de equipamentos para radioterapia IMRT/IGRT: dado o tipo de tumor.

2.

Carga de trabalho: mensuração da produtividade da equipe.

3.

Abordagem multidisciplinar do atendimento ao paciente: discussão com vários profissionais
para melhorar o resultado do tratamento e, também, reduzir fila.

4.

Adequação da imagem multimodal: visando a precisão da dose de radiação

5.

Qualidade do registro clínico: dados dos pacientes serem registrados com detalhes.

6.

Tempo de espera: reduzir o tempo de espera dos pacientes na fila

7.

Adequação dos programas de controle de qualidade (garantia de qualidade): monitorar o funcionamento da dosimetria e instrumentalização do controle de qualidade.

8.

Número de controles dosimétricos em pacientes tratados por IMRT / IGRT: detecção entre possíveis descasamento entre a dose dada pela máquina e a dose administrada pelo sistema de
planejamento do tratamento.

9.

Número de MVCT (Tomografia Computadorizada de Megavoltagem) ou CBCT (Tomografia
Computadorizada de Feixe Cônico) versus número de sessões de radioterapia: precisão do direcionamento do feixe para reduzir incertezas.

10. Número de controles clínicos do paciente durante o tratamento: monitoramento do tratamento e da toxidade aguda.
11. Número de radioterapia adaptativa: verificação da alteração anatômica do paciente durante o
tratamento.
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12. Tempo de ocupação da sala de tratamento: maior ocupação da sala maior número de tratamento. Otimização do espaço.
13. Número de pacientes tratados em estudos clínicos: aumentar os estúdios clínicos para melhorar a qualidade do serviço terapêutico.
14. Tempo de atividade da máquina: otimização do ativo. Mínimo de 90% sendo o ideal 95% do
tempo da máquina.
Apesar de a literatura científica já apresentar estruturas de indicadores específicos para a radioterapia, não há um padrão brasileiro de indicadores de qualidade estabelecido para este serviço.
Este fato dificulta comparações entre diferentes serviços de radioterapia impossibilitando conhecer serviços que estejam oferecendo técnicas de tratamentos mais modernas e com resultados
clínicos melhores, o que poderia estimular outros serviços a investir em novas modalidades de
tratamento com melhoria no acesso, apresentando qualidade e segurança. Além disso, os indicadores de desempenho de serviços similares poderiam permitir comparações da gestão de fluxo e
trocas de experiências de forma que boas práticas de gestão sejam propagadas.
Não há exigência oficial de uma estrutura de indicadores aplicadas à radioterapia pelos órgãos
reguladores, instituições acreditadoras ou agências governamentais. Mesmo para aqueles serviços
que possuem indicadores de qualidade, pela experiência dos autores, há dificuldade no acesso à
essa fonte de informação devido a não divulgação pública dos resultados e dificuldade de compartilhamentos entre pares. Os ensaios clínicos randomizados (ECR) em radioterapia, relatam indicadores clínicos intermediários, mas quando o estudo é concluído, os dados podem ter se tornado
obsoletos devido á incorporações de inovações nas estratégias de tratamento e tecnologia de radioterapia ou a mudanças nos perfis das populações de pacientes.
Com a falta de dados e informações de referências confiáveis, o planejamento de novos serviços
de radioterapia e a sua gestão é dificultada. No caso de gestores implementando novos serviços ou
novas técnicas de tratamento, a falta de indicadores de qualidade dificulta o estabelecimento de
parâmetros das análises, principalmente econômicas, fazendo com que as decisões tenham alto
nível de incerteza, o que pode levar a decisões não tão acertadas.
No Brasil a compra de equipamentos sem o devido estudo de viabilidade e necessidade, gera relevantes desperdícios de recursos. Por exemplo, uma cidade que compra um equipamento sem
ofertar atendimento para os pacientes do SUS, ficando o equipamento sem uso, o que faz com que
o capital investido seja desperdiçado. Há também outras formas de desperdício como compras de
equipamentos com qualidade duvidosa que duram menos que o previsto e equipamentos importados que não funcionam bem no Brasil. Por exemplo, não é incomum hospitais comprarem equipamentos que ficam na caixa durante anos, e quando se instala a máquina, esta já está obsoleta.
Considerando-se os altos preços destes equipamentos, é necessário que haja um planejamento
nacional adequado, que estabeleça que a distribuição destes seja feita de forma otimizada afim
de se evitar perdas. Cabe ao Estado organizar as filas e a distribuição dos pacientes para que não
haja serviços ociosos, atendendo, assim, um maior número de casos de câncer, além de utilizar de
forma mais eficiente o ativo.
Outra forma de desperdício observada é a geração de postos de trabalho desnecessários. Houve
durante alguns anos no Brasil, o estímulo na formação de médicos radioterapeutas, o que gerou
excesso destes profissionais. Por outro lado, não houve estímulo para a formação de físicos médi-
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cos, o que gera atualmente uma escassez destes profissionais. Entretanto, o impacto maior vem do
investimento em equipamentos, já que estes possuem alto valor de compra e que causam relevantes desperdícios de recursos.
O que precisa ser feito para 2030? (Sugestões)
1.

Criação de um plano nacional de distribuição dos equipamentos considerando os aspectos
geográficos, econômicos, sociais e principalmente o perfil epidemiológico da região. Para a
efetividade deste planejamento visando os novos serviços de radioterapia, sugere-se que o governo trabalhe conjuntamente com outras entidades afins, tais como, a Sociedade Brasileira de
Radioterapia, instituições que trabalham a gestão dentre outras.

2.

Criação de um guia de radioterapia no qual se descreveria os principais indicadores que se
adequam a realidade brasileira. Os indicadores de qualidade de referência podem ser definidos e parametrizados inspirados nos indicadores internacionais existentes. O estudo para a
criação deste guia seria realizado por profissionais experientes da área e a distribuição deste
guia deveria abranger todo o território nacional. Para a utilização efetiva de um sistema de
indicadores que sirva como benchmarking para todos os serviços de radioterapia seja público
ou privado, é importante que os fabricantes aprimorem a integração entre sistemas eletrônicos de informações, pois em geral os serviços de radioterapia possuem mais de um sistema
(um específico da radioterapia e um hospitalar), e as informações clínicas dos pacientes ficam
separadas, dificultando a gestão de indicadores.

3.

Para melhorar a eficiência e a eficácia dos processos de radioterapia no Brasil, seria interessante a introdução de um sistema de dados, por exemplo, um “big data”, combinando tanto as
evidências clínicas (cuidado com o paciente) como as questões econômico-financeiras.

3.1.2 Descritor 2: Falta de conhecimento em gestão de
processos aplicada à radioterapia
Contexto
A radioterapia é uma modalidade de tratamento que envolve uma sequência de etapas que são
executadas por uma equipe multidisciplinar. A esse fluxo organizado de etapas dá-se o nome de
“processo de tratamento radioterápico”. De forma ampla, um processo é definido como um conjunto de atividades inter-relacionadas que transformam entradas em saídas, adicionado valor em todo
percurso. (PAWLICKI; MUNDT, 2011)
Devido à natureza altamente especializada e tecnologicamente complexa da radioterapia, a gestão
de processos é um desafio. As decisões clínicas são fortemente dependentes de fatores tecnológicos
o que por sua vez, impacta no sistema de planejamento dos tratamentos. Por ser o processo uma
cadeia com etapas muito especializadas, a maioria das decisões gerenciais dependem da avaliação
de uma equipe multidisciplinar (médicos, físicos, dosimetristas, enfermeiros, técnicos em radioterapia, engenheiros, analistas de sistemas e administradores). Este contexto exige conhecimentos
diferenciados dos administradores e tomadores de decisões dada à complexidade da oferta dos
serviços de radioterapia.
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A produtividade e a participação dos envolvidos no processo da radioterapia está diretamente relacionada ao resultado que a tecnologia empregada pode alcançar. Quando a tecnologia adotada impede obter os melhores resultados clínicos, os profissionais se sentem desmotivados por não conseguirem executar o melhor tratamento para aquele tipo de tumor. Um outro fator que desmotiva
os profissionais e reduz a produtividade dos serviços é a não existência de carreira profissional no
Estado e em alguns hospitais privados. Por isso, muitas vezes, o mesmo profissional pode atender,
com qualidade, até o dobro de pacientes na rede privada do que ele atenderia no SUS.
Outro problema identificado no serviço de radioterapia refere-se aos atrasos do repasse dos recursos pelo Estado, sem falar do volume de recursos que são insuficientes para cobrir os custos dos
procedimentos. Por muitos anos, hospitais responderam a estes problemas utilizando recursos
próprios. Hoje em dia, essa solução é inviável para a maioria das organizações, pois o volume de
pacientes é bem maior e o custo da tecnologia é muito alto. Sabe-se, todavia, que muitas vezes,
atrasos não são causados por falta de recursos, mas por problemas de fluxo (LIRA, 2018).
Os serviços de radioterapia também apresentam um grande desafio em relação a gestão do fluxo
de seus pacientes em equipamentos de teleterapia. As ações gerenciais em geral, focam no uso eficiente de recursos, ou seja, usar o máximo possível o recurso disponível, e não na gestão do fluxo
de pacientes. A gestão do fluxo de pacientes, além de aumentar o acesso ao tratamento, pode gerar
maior eficácia nos resultados pelo fato de que casos mais urgentes são tratados primeiro.
O foco da gestão seria minimizar o tempo de atravessamento ou de não utilização da estrutura.
É preciso maximizar o tempo efetivo de atividades que agregam valor ao paciente e ao sistema de
saúde como um todo. Sabe-se que os modelos de remuneração predominante focam no uso otimizado dos recursos, por exemplo, “ fee-for-service” , onde a remuneração é baseada em procedimentos
realizados. Talvez o modelo de remuneração baseada em valor (“pay-for-perfomance”) possa gerar
mais valor agregado pois incorpora na sua metodologia a eficácia e a efetividade (ANS, 2019)
Lira (2018) apresentou um estudo sobre as práticas gerenciais de gestão de fluxos de pacientes em
uma pequena amostra de serviços de radioterapia e reforçou a importância de se buscar o foco na
eficiência do fluxo de pacientes, que pode ser contrária àquela da gestão da eficiência de recursos.
É crucial, portanto, verificar na prática se as organizações na área de saúde estão gerenciando o
fluxo de pacientes em equipamentos críticos de forma adequada.
A ideia de fluxo de pacientes tem muito a ver com a otimização do processo de tratamento dos
pacientes. Por exemplo, tratamentos que são hipofracionados, ou seja, com seções mais curtas
de tratamento, ajudam a diminuir as filas de espera ao atender mais pessoas em menos tempo.
Conforme identificado pela autora, Lira (2018) “o SUS, por exemplo, deveria criar e acompanhar indicadores de forma sistêmica, para que o foco da eficiência desse processo de tratamento radioterápico seja no fluxo como um todo. Assim, os custos operacionais totais e os resultados clínicos dos
pacientes serão otimizados. Entretanto, uma mudança cultural capaz de envolver uma mudança
na gestão dos processos como um todo, com certeza, enfrentará interesses locais divergentes e,
consequentemente, maior resistência para sua implementação”.
As estratégias de gestão do fluxo de pacientes auxiliam na resolução de vários desafios enfrentados
pelos serviços de saúde brasileiros, como as clínicas de radioterapia. Para tanto, os autores Jensen
et al. (2007) e Jensen e Mayer (2015) propuseram sete estratégias:
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1.

Gestão da capacidade e demanda: identificação da oferta e a demanda provendo o equilíbrio
entre ambas. Para a radioterapia, a gestão da capacidade e demanda exige técnicas administrativas para sincronizar a demanda de pacientes para o serviço (fator externo) com o nível de
capacidade de atendimento (fator interno), de modo não haver ociosidade dos equipamentos de
tratamento e longas filas de espera para atendimento.

2.

Gestão da variabilidade: técnicas quantitativas de monitoramento do processo (análise estatística da variação, p.ex., Controle Estatístico de Processos) e técnicas qualitativas de melhoria
de processos/eliminação de desperdício (metodologias de melhorias, p.ex., Lean Healthcare, e
técnica de controla da variabilidade, p.ex., padronização).

3.

Previsão da demanda futura: modelagem para projetar demanda por algum tipo específico
de serviço. Por exemplo, em 2030, teremos no Brasil, quantos novos casos de tumores a serem
tratados com radioterapia?

4.

Gestão de filas: provê modelos para demonstrar previamente o comportamento de um sistema
que ofereça serviços cuja demanda cresce aleatoriamente, tornando possível dimensioná-lo
de forma a satisfazer os clientes e ser viável economicamente para o provedor do serviço,
evitando desperdícios e gargalos. A gestão de filas possui técnicas quantitativas (minimizar
quantidade de espera) e qualitativas (minimizar efeitos da espera) que podem ser aplicadas de
modo a garantir a satisfação dos pacientes da radioterapia.

5.

Teoria das restrições: também denominada de TOC (Theory of Constraints) auxilia na tomada
de diversas decisões organizacionais nas quais existem restrições. Uma restrição é qualquer
coisa em uma empresa que a impede ou limita seu movimento em direção aos seus objetivos.
Por exemplo, a tecnologia empregada no tratamento radioterápico, pode ser considerada uma
restrição.

6.

Fluxo como sistema complexo adaptativo: Os Sistemas Adaptativos Complexos (SAC), podem
ser definidos como sendo composto de um grande número de agentes, que interagem entre si
e com outros SAC, de acordo com um conjunto de regras. Eles aprendem, possuem autonomia
de ação, se adaptam e evoluem. SAC evidencia as interações que permeiam estas estruturas de
funcionamento em rede. Os serviços de radioterapia no Brasil ainda não trabalham em rede.

7.

Monitoramento em tempo real dos dados: permite verificar em tempo real o funcionamento
da rede quanto à funcionalidade e desempenho. Não há no Brasil um sistema que acompanhe
os tratamentos radioterápicos em tempo real.

Aplicações de metodologias de gestão de processos industriais têm sido cada vez mais utilizadas
na área da saúde mostrando bons resultados (PROCTOR et al. 2007; TRILLING et al., 2010; JOUSTRA
et al. 2012; BABASHOV et al, 2017). Uma abordagem que têm ganhado muita evidência em diversos
setores nesta área é o “Lean Healthcare”, formas de buscar melhorias constantes para a área da
saúde, em especial para os setores que lidam com um fluxo intenso de pacientes e “Seis Sigma”, estratégia gerencial planejada, com foco nos resultados de qualidade e financeiros, com o objetivo de
promover mudanças significativas nas organizações, buscando sempre melhorias nos processos,
produtos e serviços oferecidos aos clientes. Foram demonstradas melhorias em indicadores de desempenho com impacto na ampliação do acesso na aplicação dessa abordagem em um serviço de
radioterapia (PINTO et al., 2013). Assim, percebe-se que existem alguns exemplos de aplicações de
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abordagens de gestão de processos em radioterapia na literatura, porém, de maneira geral, ainda
não é aplicado sistematicamente nos serviços de radioterapia no Brasil.
Artigos e debates sobre gestão de processos em radioterapia são quase inexistentes nos congressos
da área no Brasil. Além disso, não existe cursos específicos para gestores de processos em radioterapia. Somado a isto, não há congresso ou simpósio que possibilite que os gestores e profissionais
da radioterapia troquem informações e experiências no tema. Eventos na área médica, são viabilizados por recursos advindos de patrocínio ou taxas de inscrição que juntos, muitas vezes, não
cobrem todos os custos destes eventos. Um outro grande agravante da situação é o baixo número
de empresas envolvidas em radioterapia. São basicamente duas empresas que operaram majoritariamente no Brasil e praticamente no mundo todo. Existem outras fabricantes de equipamentos de
tratamento, por exemplo, Protonterapia, Cyberknife, Tomoterapia, Viewray dentre outras, porém,
juntas ocupam uma pequena fatia do mercado. O mercado brasileiro é muito pequeno, algo em
torno de 24 milhões de dólares ao ano. Algumas características do serviço contribuem para isto.
Primeiramente, as máquinas duram muitos anos, de 10 a 15 anos. Economicamente a máquina
dura 10 anos, mas as empresas garantem mais 5 anos de manutenção. Depois disto, a manutenção fica difícil devido a descontinuidade na fabricação das peças. Em seguida, vem o alto número
habitantes por máquina no Brasil. No Brasil (ano de 2020), o número de habitantes por máquina
é de 543.068 e o recomendado neste trabalho é de pelo menos 426.000 hab/máquina, ou seja, 67
máquinas de defasagem. Estes dados são conservadores considerando o parâmetro dos países desenvolvidos que é de 180.000 hab/por máquina. Dado este cenário, o patrocínio para estes eventos
se torna muito limitado.
A Sociedade Brasileira de Radioterapia só tem um evento anual e com bastante dificuldade de
viabilidade pelos mesmos motivos. Há uma cultura no Brasil de privilegiar a indústria farmacêutica, apesar de nem sempre, os tratamentos medicamentosos oferecem o melhor benefício para
o paciente. Com isto há uma concentração do capital neste setor. No exterior, a própria indústria
farmacêutica faz esse tipo de investimento no setor de radioterapia e esta seria a provável solução
de mudança no cenário no Brasil.
Geralmente, a tarefa de gestão na radioterapia é efetuada por outros profissionais que desempenham outras funções no processo, tais como, físicos, médicos, técnicos e enfermeiros, fazendo
com que muitas vezes, apenas ferramentas simples de resolução de problemas sejam aplicadas.
Quando essa tarefa é executada por um profissional específico de gestão, ele não entende ou demora a entender a complexidade da rotina e isto causa demora e ineficiência das decisões. Para
resolver esta questão seria interessante programas de gestores especializados na gestão da radioterapia, assim como já existem gestores especializados em gestão hospitalar.
O que precisa ser feito para 2030 para melhorar a qualidade da gestão
1.

Cursos de treinamento: Para melhorar a eficiência em serviços de radioterapia, dentre outras
atividades, é necessário fornecer cursos e treinamentos em gestão de operações para os profissionais que trabalham no serviço de radioterapia. Os envolvidos neste projeto seriam o MEC, as
universidades e outras instituições devidamente autorizadas para se ministrar esses cursos de
qualificação administrativa para os profissionais. O acompanhamento e controle de qualidade
destes programas devem acontecer periodicamente.

2.

Recomenda-se a criação de guias de referências para facilitar a implementação de abordagens
de gestão de processos e a disseminação de boas práticas de administração.
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3.

Implementação de um modelo de gestão do fluxo do paciente no sistema: a otimização do fluxo
de pacientes é essencial para atender, com qualidade, o maior número de paciente utilizando
ao máximo o equipamento. Com isto, a qualidade de vida dos pacientes melhora juntamente
com o aumento do faturamento dos serviços. Algumas cidades que mostrarem ociosidade poderiam atender pacientes de outras localidades não sendo necessário instalar um novo serviço
de radioterapia em localidades com pouca demanda. Resultando em grande economia além de
redução das filas.

4.

Ter um profissional responsável pela logística para melhorar a questão das filas e dos processos, pois sabe-se que aumentando a capacidade de atendimento e gastando de forma inteligente os recursos disponíveis, a sociedade tem mais benefícios.

5.

Em relação à falta de congressos e simpósios relacionados a área de radioterapia, o que poderia
ser feito é o incentivo da participação da indústria farmacêutica nesses eventos, sendo que os
recursos necessários poderiam ser parcialmente pagos por este patrocínio, já que o mercado
exclusivo da radioterapia é muito pequeno e os valores adquiridos com as taxas de participação geralmente não custeiam os eventos.

6.

Desenvolver um sistema único em rede para a radioterapia onde fosse possível monitorar em
tempo real a ocupação dos aceleradores lineares e a fila.

3.2 Normas e legislação
Como qualquer outra área de atividade humana que envolve risco, o uso da radiação ionizante
deve ser objeto de legislação para seu controle, estabelecendo regras e limites.
No Brasil, órgãos governamentais devem exercer algum tipo de controle e, consequentemente,
devem publicar legislação a respeito, sejam normas, resoluções ou decretos.
Com o objetivo de mapear os possíveis conflitos entre os principais órgãos federais que impactam
no uso da radioterapia, tiveram destaque:
A. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – visto que a radioterapia é uma atividade
da área da saúde. A principal publicação da ANVISA na área de radioterapia é a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) número 20 de 2 de fevereiro de 2006, que “estabelece o Regulamento Técnico
para o funcionamento de serviços de radioterapia visando a defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais
envolvidos e do público em geral”. A RDC 50/2002, embora importante, mas com impacto menor na
radioterapia, é um Regulamento Técnico “destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação
e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, a ser observado em todo território
nacional, na área pública e privada”.
B. A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) – cuja missão é “garantir o uso seguro e pacífico
da energia nuclear; desenvolver e disponibilizar tecnologias nuclear e correlatas, visando ao bem-estar da população”, também estabelece regras e controles pelo fato da radioterapia usar radiação ionizante.
A Resolução CNEN 176/14 que aprova a Norma CNEN NN 6.10 é a publicação mais significativa para
a radioterapia.
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C. O extinto Ministério do Trabalho – cujas atribuições foram divididas entre o Ministério da
Economia, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, usando de suas
atribuições relativas ao controle da atividade profissional, não tem nenhuma publicação específica
para a radioterapia, mas suas deliberações gerais afetam diretamente os trabalhadores da área.
D. A Secretaria Especial da Receita Federal – é a responsável pelo controle aduaneiro no Brasil.
Visto que a quase totalidade dos equipamentos e acessórios usados na radioterapia não é fabricada
no Brasil, o controle aduaneiro impacta decisivamente na área.
Após a análise da legislação, foram selecionados os artigos com impacto significativo para análise
e eventuais sugestões. Esses artigos são apresentados por órgão responsável pela publicação.

A. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 20/2006
Item 5.5.13. Fica vedada a instalação de fontes com atividade menor que 185 GBq (5 Ci) em
equipamentos de braquiterapia de alta taxa de dose.
Item 5.5.12. Fica vedada a utilização de equipamentos de braquiterapia de alta taxa de dose
com fontes inferiores a 74 GBq (2 Ci)
Análise
Na época da publicação desse item, 2006, só existia um isótopo em uso para a braquiterapia
por alta taxa de dose, o irídio-192, cuja atividade inicial está entre 555 GBq (15 Ci) e 370 GBq
(10 Ci). O uso de outras fontes veio pouco tempo depois, e a de cobalto 60, por exemplo, ainda
possui seu uso proibido no Brasil.
O objetivo da limitação da atividade é o de evitar que pacientes sejam submetidos a tratamentos com tempo muito longo, com perda de qualidade que pode ser importante, além da
proibição do reuso por outros equipamentos de fontes já com atividade baixa.
Embora deva existir uma limitação, com o advento de novas fontes o valor em GBq deixou
de ser eficiente, impedindo a instalação de fontes que podem ser usadas com qualidade para
os tratamentos.
Sugestão
Modificar a limitação de atividade para taxa de kerma no ar

48

Item 5.1.2. A aprovação do projeto básico de arquitetura pela Vigilância Sanitária local deve
ser precedida da aprovação do mesmo junto à CNEN.
Análise
Uma nova instalação de radioterapia necessita da aprovação da Vigilância Sanitária (VISA),
da CNEN, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura. Do ponto de vista da VISA, para evitar que
projetos diferentes sejam aprovados em cada instância, exige-se que cada um seja aprovado
na CNEN para, em seguida, ser submetido à VISA. Isso atrasa o processo e prejudica a atenção aos pacientes, que poderia iniciar meses antes.
Porém, a apresentação sequencial não impede que a VISA exija alterações e a inevitável solicitação de nova apresentação do projeto à CNEN, reiniciando todo o processo.
Esse modelo penaliza as instituições que apresentam projetos corretos, prejudicando indiretamente os pacientes pelo atraso no início dos tratamentos e pela diminuição da oferta
de serviços.
A CNEN não tem competência para determinar a mudança do leiaute de um projeto, limitando-se a verificar se ele atende aos princípios de proteção radiológica. Em resumo, limita-se à verificação das espessuras das paredes das salas de tratamento. Já a VISA pode exigir
alterações de leiaute importantes, o que impacta na proteção radiológica. Ou seja, é muito
mais provável que a VISA faça exigências que modifiquem um projeto do que a CNEN as
faça.
Sugestão
Deixar a critério do proponente a tramitação simultânea do projeto. Se algum dos órgãos
públicos fizer exigência de mudança, a instituição deverá reiniciar o processo nos outros
órgãos públicos. A decisão de correr o risco fica com o proponente, beneficiando os que agem
de boa-fé e competência. Outra possibilidade seria inverter a apresentação, sendo a inicial
na VISA, seguida pela apresentação à CNEN.

Item 5.5.11: Todo serviço de radioterapia deve dispor, em plenas condições de uso, os instrumentos e acessórios para Dosimetria e Controle da Qualidade em teleterapia especificados no
Anexo II.
Análise
A lista deve existir, porém está desatualizada e confronta com lista similar publicada pela
CNEN.
Sugestão
Atualizar a lista via Instrução Normativa. Manter somente uma das listas, preferencialmente a lista na ANVISA.
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Item 6.9. Todo serviço de radioterapia deve passar, a cada quatro anos, por um processo de
avaliação externa da qualidade.
Análise
Esse item, sabidamente, não é cumprido nem cobrado. Caso seja cumprido, o impacto será
positivo para a qualidade dos tratamentos, embora gere custo.
Sugestão
Esclarecer quem pode ser o auditor e qual é o tipo de auditoria. Garantir que o item seja
cumprido.

Item 9.7 c) Dosimetria Clínica: Todo cálculo deve ser verificado até a terceira aplicação ou até
a dose acumulada de 10% da dose total, o que ocorrer primeiro.
Análise
Esse item impacta negativamente porque possibilita que parte do tratamento seja feito sem
verificação. Não há necessidade de se aguardar a terceira aplicação para que seja feita a
verificação.
Sugestão
A verificação deve ser feita antes do início do tratamento.

Item 5.2.4. Durante pelo menos 2/3 (dois terços) de todo o período diário de funcionamento, o
serviço deve contar com a presença de um médico radioterapeuta, podendo o terço restante ser
suprido por outro profissional médico.
Item 5.2.3.1. A equipe mínima deve ser composta por:
b) Médicos Radioterapeutas em quantitativo correspondente a três horas trabalhadas para
cada paciente novo tratado, computados no intervalo de 1 (um) ano.
Item 5.2.3.1. A equipe mínima deve ser composta por:
c) Especialista em Física Médica de Radioterapia em quantitativo correspondente a três horas
trabalhadas para cada paciente novo tratado, computados no intervalo de 1 (um) ano.
Item 5.2.3.1. A equipe mínima deve ser composta por:
d) Técnicos em quantitativo correspondente a 10 (dez) horas trabalhadas para cada 50 (cinquenta) pacientes tratados ou simuladas ao dia.
Análise
Os itens de 7 a 10 são também abordados por legislação da CNEN, porém de forma distinta,
gerando insegurança jurídica.
Sugestão
Manter os itens somente na ANVISA, pois a redação é mais clara e eficiente, podendo inclusive ser melhorada, aumentando um pouco a exigência. O estudo RT2030 também recomenda o seguinte quantitativo de profissionais: um médico para cada 6h/paciente; três horas
para físicos especialistas e mais três horas de físicos especialistas ou assistentes de físicos.
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Item 5.3.1. Compete ao Titular do serviço de radioterapia:
f) providenciar a imediata remoção das fontes radioativas que já não estejam em uso ao seu
destino final, de acordo com o item 13.3a deste Regulamento;
Análise
O item não é cumprido e nem exigido. Não há definição clara do que seja “remoção imediata” e “não estejam em uso”, além da remoção ter que ser autorizada com antecedência pela
CNEN. Há artigo semelhante em norma da CNEN.
Sugestão
Limitar o alvará de funcionamento a um determinado número de fontes radioativas na instalação e o tempo máximo para sua remoção. Manter somente na normativa CNEN.

Item 5.5.3. A instituição deve estabelecer um programa de manutenção preventiva para os
equipamentos de radioterapia, definindo os procedimentos e a periodicidade das ações a serem
realizadas.
Análise
Item com impacto positivo na qualidade dos tratamentos cuja redação pode ser melhorada.
Sugestão
Incluir “seguindo pelo menos o programa de manutenção preventiva previsto pelo fabricante” ou algo similar.

Item 9.8. Condições para o Tratamento:
a) Todos os acessórios utilizados para o tratamento de um paciente e parâmetros programados
no aparelho de tratamento devem ser verificados;
b) Para radioterapia conformada, deve ser feito um filme de verificação no aparelho semanalmente;
Análise
Item com impacto positivo na qualidade dos tratamentos cuja redação pode ser melhorada.
Sugestão
Mudar “filme de verificação” para “verificação periódica do posicionamento do paciente com
frequência mínima semanal”. Essa verificação deverá ser feita com sistema de imagem e, se
for o caso, de gerenciamento de movimento.
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Item 5.2.1. O serviço de radioterapia deve ter como Responsável Técnico 1 (um) médico radioterapeuta que responde pelo serviço de radioterapia perante a Vigilância Sanitária local;
5.2.1.1. Em caso de impedimento, o Responsável Técnico deve ser substituído por profissional
igualmente qualificado.
5.2.2. O Responsável Técnico pode assumir responsabilidade por apenas 1 (um) serviço de
radioterapia.
5.2.3. O serviço de radioterapia deve dispor de uma equipe assistencial, presente no local, qualificada e capacitada, e em número suficiente para a prestação da assistência a que se propõe.
Análise
O mesmo conteúdo é abordado em norma da CNEN.
Sugestão
Manter o item somente na regulamentação da ANVISA.

Item 5.3.7. Compete ao Especialista em Física Médica de Radioterapia:
e) conduzir o programa de controle da qualidade dos equipamentos, instrumentos e acessórios
de radioterapia e dosimetria.
Análise
Embora o impacto seja positivo, há necessidade de melhorar a redação.
Sugestão
Criar Instrução Normativa com lista de obrigações mínimas que possa ser atualizada
periodicamente.

Item 5.1.1. Nenhum serviço de radioterapia pode ser construído, reformado ou ampliado, ou
ter seus serviços transferidos de ambiente ou local, sem aprovação prévia do projeto básico de
arquitetura pela Vigilância Sanitária local.
Análise
Embora o impacto seja positivo, há necessidade de melhorar a redação.
Sugestão
Em vez de “reformado ou ampliado” usar “modificado em seu projeto básico”. Caso contrário,
uma reforma de qualquer coisa que esteja deteriorada, mantendo o projeto inicial, precisaria ser comunicada.
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Item 5.2. Recursos Humanos dos Serviços de Radioterapia
Item 5.2.6. O Especialista em Física Médica de Radioterapia pode acumular a supervisão
de proteção radiológica e as atividades de física médica, desde que habilitado para exercer
tais atividades.
Análise
Item também legislado pela CNEN, gerando insegurança jurídica.
Sugestão
Manter preferencialmente só na CNEN.

Item 7.3. Na investigação, devem ser adotadas as seguintes medidas:
a) calcular ou estimar as doses recebidas e sua distribuição no pessoal atingido.
Análise
Item também legislado pela CNEN, gerando insegurança jurídica.
Sugestão
Manter preferencialmente só na ANVISA.

Item 5.5.6. Fica vedada a utilização de fontes de Co-60 em unidades de teleterapia Gama com
taxa de dose absorvida inferior a 50 cGy/min, medida em um meio aquoso a 5 cm de profundidade, com distância fonte – superfície igual à distância fonte-isocentro, para um campo de
10 cm x 10 cm na superfície.
Análise
Embora o impacto .seja positivo, é preciso melhorar a redação. É importante lembrar que
esse item da RDC não se refere a equipamentos destinado a radiocirurgia.
Sugestão
Incluir que equipamentos isocêntricos instalados até dezembro de 2019 não poderão mais
ter sua fonte trocada.

Item 5.1.4. O licenciamento do serviço de radioterapia pela Vigilância Sanitária local está condicionado à Autorização para Operação do mesmo emitida pela CNEN.
Análise
A Licença de Operação só é concedida pela CNEN após a instalação do equipamento. De
outra parte, a ANVISA exige a Licença de Operação para autorizar uma importação, criando
um impasse.
Sugestão
Inverter a ordem do licenciamento, sendo a autorização inicial da Vigilância Sanitária seguida pela apresentação à CNEN. A autorização da Vigilância Sanitária seria baseada em
projeto executivo e poderia ser provisória até a chegada do equipamento e autorização final.
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Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 383/2020
RDC 383/2020 que revogou o Capítulo IX da RDC 81/2008 (Letra b, item 1.1, Capítulo IX)

Art. 3º - O processo de importação descrito nesta Resolução deve ser instruído com os seguintes documentos:
I Documento de licenciamento por órgão de vigilância sanitária competente ou Alvará Sanitário onde conste profissional de saúde como responsável técnico, junto ao Estado, Distrito
Federal ou Município do importador, ou da unidade de saúde destinatária, exceto em caso de
instituições públicas integrantes da estrutura organizacional do Sistema Único de Saúde;
II Contrato comprobatório da relação comercial em caso de importação por conta e ordem de
terceiro e por encomenda;
III Documento comprobatório de vínculo da Fundação, OSCIP ou operadoras de planos de saúde com a unidade de saúde;
IV Declaração da pessoa jurídica detentora da regularização do produto junto à Anvisa autorizando a importação, devendo: (...)
Análise
A legislação não acompanha o atual cenário do setor de saúde, limitando a apresentação do
Alvará Sanitário apenas pelo importador, sendo que, atualmente, vários serviços médicos
como radioterapia, oncologia, anestesia, etc. são terceirizados pela unidade hospitalar ou
estabelecimento de assistência à saúde. Nesse caso, os serviços utilizam a estrutura física
e regulatória da unidade hospitalar ou estabelecimento de assistência à saúde contratante
para prestação do serviço. Em muitos casos, esses prestadores necessitam importar produtos para saúde para a prestação do serviço para os quais foram contratados, sendo esses os
importadores que irão instalar ou utilizar os produtos na área física com Alvará Sanitário do
tomador do serviço. As partes possuem contratos, porém esse vínculo e alvará sanitário do
local da instalação não são aceitos pela fiscalização sanitária no momento da importação,
exigindo o Alvará Sanitário do importador e inviabilizando a importação.
Sugestão
Que no art. 3º seja incluído um inciso (V) com o seguinte texto: Contrato comprobatório
da relação comercial do importador com a unidade hospitalar detentora do documento de
licenciamento por órgão de vigilância sanitária competente ou Alvará Sanitário onde conste
profissional de saúde como responsável técnico, junto ao Estado, Distrito Federal ou Município, exceto em caso de instituições públicas integrantes da estrutura organizacional do
Sistema Único de Saúde;
Observação: A RDC 383/2020 abriu 03 possibilidades: importação direta por unidades de saúde
ou por meio de suas fundações e organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) vinculadas ou ainda por meio de operadoras de planos de saúde. No entanto, não abriu possibilidade
de importação por empresa privada que preste serviço em uma unidade de saúde, sendo que essa
unidade onde será instalado o equipamento é que possui o Alvará Sanitário.
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Resolução de Diretoria Colegiada – RDC 25/20012
Art. 1º. É vedada a importação, comercialização e ou recebimento em doação de produto para
saúde usado, definido no anexo desta Resolução, destinado a uso no sistema de saúde do País.
Análise
Item com impacto negativo. Há produtos de excelente qualidade e bom preço que podem ser
úteis no atendimento da população. É preciso, porém, cuidar para que não seja permitida a
entrada de equipamentos com qualidade ruim. Já existe a previsão de que é possível a comercialização de equipamentos recondicionados, mas isso parece ser insuficiente, porque a
atividade fica limitada pelo próprio fabricante.
Sugestão
Flexibilizar um pouco mais a comercialização, porém mantendo a restrição de qualidade e
capacidade tecnológica, não de origem. Sempre exigir apresentação do registro do equipamento em vigor.

B. COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN
Norma CNEN NN 6.10 de 2014
Art. 66. Para implantes temporários de fontes de radiação em braquiterapia de baixa taxa de
dose devem ser empregadas técnicas de pós-carregamento de fontes em pacientes.
Análise
O artigo impacta negativamente porque exclui técnicas modernas em uso no mundo, como
braquiterapia de próstata e braquiterapia oftálmica.
Sugestão
Retirar da legislação

2 Observação: essa análise foi feita antes do lançamento da consulta pública 1043/2021
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Art. 17. O responsável técnico do Serviço de Radioterapia e seu substituto eventual devem
obrigatoriamente:
V - garantir que um médico radioterapeuta esteja presente na sala de tratamento durante os
preparativos e acompanhe, a partir da sala de comando, a entrega da dose terapêutica, no
primeiro dia de tratamento.
Art. 24. O especialista em física médica de radioterapia deve, obrigatoriamente:
VI - estar presente na sala de tratamento durante os preparativos e acompanhar, a partir da
sala de comando, a entrega da dose terapêutica no primeiro dia de tratamento.
Análise
Embora a atividade seja recomendável, é impossível ser bem fiscalizada e pode se criar uma
imagem enganadora de controle do processo. Se o paciente chega ao primeiro tratamento
com problema no planejamento ou com dúvida quanto ao desempenho do técnico, o processo deve ser revisado em vez de retificado no momento da primeira irradiação. O método
usado para verificação pode ficar a critério da instituição.
Sugestão
Retirar da legislação.

Art. 47. O titular e o supervisor de proteção radiológica devem solicitar garantias junto ao
fornecedor que as fontes de radiação:
III - apresentem nos painéis de controle a terminologia operacional, abreviações e valores operacionais redigidos em português.
Análise
Existem mais de 100 máquinas em funcionamento que não cumprem o que estabelece o
artigo e estão com sua licença de funcionamento válida, ou seja, o estabelecido não é fiscalizado. Além disso, já existe legislação superior que exige que tudo esteja em português,
tornando este artigo desnecessário.
Sugestão
Estabelecer um prazo de 10 anos para que todos os equipamentos já instalados cumpram
essa determinação. Exigir de imediato para equipamentos novos, como já está previsto em
outra legislação.
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Art. 27. Devem ser atendidos os seguintes requisitos de segurança e proteção radiológica em
radioterapia:
I - somente é permitido aos pacientes acesso a áreas controladas e supervisionadas durante
suas sessões de tratamento;
II - não é permitida a presença de acompanhantes nas salas de tratamento e em quartos terapêuticos destinados a implante temporário de fonte selada de braquiterapia.
Análise
Esse item faz parte das responsabilidades do Supervisor de Proteção Radiológica e pode
ficar a seu critério o acesso de acompanhantes de pacientes. O tratamento de crianças e
de pessoas com dificuldades psicomotoras fica prejudicado pela restrição de acesso a
um acompanhante.
Sugestão
Retirar da legislação.

Art. 49. O Serviço de Radioterapia deve dispor de dois sistemas de medição de referência que
devem possuir, individualmente:
Parágrafo único. Cada sistema de medição de referência deve:
I - ser calibrado a cada dois anos, no intervalo de energia em que é utilizado, por um laboratório de metrologia acreditado pela Rede Brasileira de Calibração.
Art. 20. O supervisor de proteção radiológica em exercício é o responsável pela aplicação prática das diretrizes e normas relativas à segurança e proteção radiológica do Serviço de Radioterapia e deve obrigatoriamente:
IX - manter os instrumentos de medição de proteção radiológica calibrados por laboratório de
metrologia acreditado pela Rede Brasileira de Calibração.
Análise
A rede brasileira atual não consegue atender às necessidades.
Sugestão
Permitir a apresentação de certificado de laboratório estrangeiro. Além disso, exigir a calibração somente de um dos sistemas, permitindo a calibração cruzada do segundo sistema.
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Art. 23. Em Serviços de Radioterapia que tratam menos de 600 novos pacientes por ano, o especialista em física médica de radioterapia pode acumular a função de supervisor de proteção
radiológica, desde que seja certificado pela CNEN para essa função.
Parágrafo único. Todo serviço de radioterapia deve contar com a presença de, no mínimo, um
físico médico em tempo integral.
Análise
Se a legislação permite o acúmulo de função, não há necessidade de isso estar escrito. Quanto à presença de físico em tempo integral, ela não gera vantagem do ponto de vista de qualidade de tratamento. O trabalho dos demais profissionais não pode depender de fiscalização
constante do físico. Além disso, a redação deixa margem a interpretação quanto à definição
de período integral, que pode ser um físico por 8 horas diárias ou físico presente enquanto
houver tratamento.
Sugestão
Retirar da legislação

Art. 15. O titular do Serviço de Radioterapia é responsável pela segurança e proteção radiológica de pacientes, equipe médica, indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público
e deve obrigatoriamente:
VI - garantir que haja um médico radioterapeuta e um especialista em física médica de radioterapia para cada 600 novos pacientes por ano no Serviço de Radioterapia.
Análise
Item também legislado pela CNEN, gerando insegurança jurídica.
Sugestão
Manter preferencialmente só na ANVISA.

Art. 15. O titular do Serviço de Radioterapia é responsável pela segurança e proteção radiológica de pacientes, equipe médica, indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público
e deve obrigatoriamente:
XI - garantir que no Serviço de Radioterapia:
e) exista um segundo sistema de cálculo de dose para verificação do planejamento de tratamento.
Análise
Embora com impacto positivo, é possível melhorar a redação.
Sugestão
Especificar o tipo mínimo de sistema de cálculo. Não permitir que sejam sistemas do mesmo fabricante. Há casos em que o sistema de controle feito no acelerador pode substituir o
segundo sistema de cálculo.
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Art. 15. O titular do Serviço de Radioterapia é responsável pela segurança e proteção radiológica de pacientes, equipe médica, indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público
e deve obrigatoriamente:
XI - garantir que no Serviço de Radioterapia:
f) exista um sistema computadorizado de gerenciamento de informação dos pacientes com
cadastro e apresentação da fotografia do paciente em todos os documentos relacionados ao
tratamento, assim como no painel de controle das fontes de radiação durante o tratamento.
Análise
Embora com impacto positivo, o artigo não é cumprido. Equipamentos mais antigos, e que
já não têm mais manutenção garantida pelo fabricante, não cumprem e dificilmente cumprirão a determinação de que o painel de controle das fontes tenha a fotografia do paciente.
Exigir neste momento que os equipamentos sejam inativados, por força do artigo 15, traria
um impacto muito grande à atenção aos pacientes. Exigir imediatamente equipamentos novos e estabelecer um prazo para o uso dos equipamentos antigos fará com que o problema
se resolva sem esse impacto.
Sugestão
Estabelecer um prazo de 10 anos, para equipamentos já instalados, já que muitos serviços
não têm tecnologia suficiente para implantação imediata. Exigir imediatamente para equipamentos novos.

Art. 26. O titular, o responsável técnico e o especialista em física médica de radioterapia devem
investigar imediatamente qualquer tratamento ou fração de tratamento terapêutico administrado a um paciente que seja diferente do planejado.
Parágrafo único. Na ocorrência de algum tratamento diferente do planejado, o titular, o responsável técnico e o especialista em física médica de radioterapia devem:
I - conduzir a investigação para determinar a dose recebida e sua distribuição no paciente;
II - aplicar as medidas corretivas sob sua responsabilidade;
III - indicar as ações para prevenir sua reincidência;
IV - submeter à CNEN, logo após a investigação, um relatório que esclareça as causas do acidente, bem como as providências tomadas; e
V - informar por escrito ao paciente e ao médico solicitante sobre o acidente.
Análise
O texto pode ser melhorado.
Sugestão
Incluir que a modificação seja não intencional e acima de um limite de tolerância a estabelecer na legislação. Há casos em que se pode alterar o tratamento sem que haja necessidade
ou oportunidade de um novo planejamento.
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Art. 43. Devem ser afixados em local visível na entrada das salas de tratamento, do laboratório de preparação de material radioativo para uso em braquiterapia de baixa taxa de dose e da
sala para armazenamento de fontes de radiação e rejeitos radioativos, os seguintes elementos
gráficos:
III - plano de ação para situação de emergência contendo a identificação dos responsáveis a
serem acionados em situação de emergência e seus telefones para contato.
Art. 44. Nos quartos onde estejam internados pacientes com implantes temporários de fontes
seladas de braquiterapia de baixa taxa de dose devem ser afixados em local visível os seguintes elementos gráficos:
II - plano de ação para situação de emergência contendo a identificação dos responsáveis a
serem acionados em situação de emergência e seus telefones para contato.
Art. 45. Nos armários exclusivos para a guarda de fontes emissoras de radiação beta,
com atividade superior a 370 MBq, devem ser afixados em local visível os seguintes
elementos gráficos:
III - plano de ação para situação de emergência contendo a identificação dos responsáveis a
serem acionados em situação de emergência e seus telefones para contato.
Análise
Impacto negativo por criar problema legal e trabalhista.
Sugestão
Exigir a colocação dos números de telefone de emergência de bombeiros, polícia militar,
defesa civil e CNEN.

Art. 15. O titular do Serviço de Radioterapia é responsável pela segurança e proteção radiológica de pacientes, equipe médica, indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público
e deve obrigatoriamente:
II - assegurar que todas as fontes de radiação estejam adequadamente instaladas e protegidas
e providenciar o imediato recolhimento das fontes de radiação fora de uso, conforme Norma
específica da CNEN;
Análise
O item não é cumprido nem exigido. Não há definição clara do que seja “recolhimento imediato” e “fora de uso”.
Sugestão
Limitar o alvará de funcionamento a um determinado número de fontes radioativas na instalação e o tempo máximo para sua remoção. Está duplicado em resolução ANVISA. Manter
somente na normativa CNEN.
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Art. 36. O programa de garantia da qualidade de fontes de radiação e sistemas de planejamento deve contemplar a realização de auditorias externas e independentes dos parâmetros físicos
de tratamento e processos com frequência máxima de dois anos.
Art. 15. O titular do Serviço de Radioterapia é responsável pela segurança e proteção radiológica de pacientes, equipe médica, indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público
e deve obrigatoriamente:
XI - garantir que no Serviço de Radioterapia:
h) exista a participação em programas de auditoria externa e independente de garantia da
qualidade das fontes de radiação e de sistemas de planejamento conforme descrito na seção IV
do capítulo III desta Norma.
Análise
Esse item, sabidamente, não é cumprido nem cobrado. Caso seja cumprido, o impacto será
positivo para a qualidade dos tratamentos, embora gere custo.
Sugestão
Manter somente na resolução da ANVISA por serem itens duplicados.

Art. 15. O titular do Serviço de Radioterapia é responsável pela segurança e proteção radiológica de pacientes, equipe médica, indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público
e deve obrigatoriamente:
IV - comunicar imediatamente à CNEN e demais autoridades competentes sobre a ocorrência
de dano, perda ou roubo de fonte de radiação.
Análise
O item não é cumprido nem cobrado. Caso seja cumprido, o impacto é positivo desde que
o termo “dano” seja retirado, pois qualquer problema técnico em aceleradores lineares deverão ser comunicados à CNEN, o que é inútil e inviável. É bom lembrar que aceleradores
lineares são classificados pela CNEN como fontes de radiação.
Sugestão
Manter somente para equipamentos com radioisótopos e unicamente relativos à segurança
das fontes.
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Art. 15. O titular do Serviço de Radioterapia é responsável pela segurança e proteção radiológica de pacientes, equipe médica, indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público
e deve obrigatoriamente:
V - designar os seguintes profissionais para compor o corpo técnico do Serviço de Radioterapia:
f) a quantidade necessária e suficiente de técnicos, seja de nível superior ou de nível médio,
qualificados para o exercício de suas funções específicas.
Análise
Impacto negativo por duplicar item abordado pela ANVISA, gerando insegurança jurídica. A
redação do texto da ANVISA é melhor do que o texto da CNEN.
Sugestão
Manter preferencialmente só na ANVISA com redação melhorada.

Art. 15. O titular do Serviço de Radioterapia é responsável pela segurança e proteção radiológica de pacientes, equipe médica, indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público
e deve obrigatoriamente:
XI - garantir que no Serviço de Radioterapia:
d) exista um sistema computadorizado de planejamento de tratamento, regularizado junto à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para as práticas executadas.
Análise
O item é desnecessário, porque já há legislação a respeito do registro de produtos.
Sugestão
Retirar da legislação.

Art. 17. O responsável técnico do Serviço de Radioterapia e seu substituto eventual devem
obrigatoriamente:
IV - garantir que todos os planejamentos de tratamento sejam realizados por um especialista
em física médica de radioterapia ou sob a sua supervisão, impressos em papel, e com uma
segunda assinatura por conferência.
Análise
O mundo caminha para o uso mínimo de papel. Não está claro de quem deve ser a
segunda assinatura.
Sugestão
Retirar da legislação a necessidade de impressão em papel e esclarecer a qualificação da
pessoa que assina o planejamento do tratamento.
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Art. 17. O responsável técnico do Serviço de Radioterapia e seu substituto eventual devem
obrigatoriamente:
VIII - garantir acompanhamento do paciente, através de consulta médica semanal, por um
médico radioterapeuta, durante todo o período do tratamento radioterápico.
Análise
Item também abordado pela ANVISA, gerando insegurança jurídica.
Sugestão
Manter só na ANVISA com redação melhorada, permitindo que a consulta seja feita por
médico sob a supervisão de um médico radioterapeuta.

Art. 20. O supervisor de proteção radiológica em exercício é o responsável pela aplicação prática das diretrizes e normas relativas à segurança e proteção radiológica do Serviço de Radioterapia e deve obrigatoriamente:
VII - supervisionar os trabalhos de manutenção e o funcionamento das fontes de radiação.
Análise
Há conflito com o registro profissional dos engenheiros.
Sugestão
Restringir o trabalho do supervisor de proteção radiológica ao funcionamento das fontes de
radiação. Criar Instrução Normativa com lista de obrigações mínimas, incluindo possíveis
recomendações do fabricante.

Art. 15. O titular do Serviço de Radioterapia é responsável pela segurança e proteção radiológica de pacientes, equipe médica, indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público
e deve obrigatoriamente:
VII - garantir que haja, no mínimo, dois técnicos em radioterapia, por turno, por equipamento;
Análise
Item também abordado pela ANVISA, gerando insegurança jurídica.
Sugestão
Manter só na legislação da ANVISA.
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Art. 61. Os aceleradores lineares que possuírem colimadores multilâminas devem possuir programa de computador (software) de registro e verificação.
Análise
Embora o impacto seja positivo, é preciso melhorar a redação.
Sugestão
Esclarecer o significado de registro e verificação. A partir de 2025, estender para todos as
máquinas de tratamento, independentemente do uso de colimadores multilâminas. Aplicação imediata para máquinas novas.
Sugestão de definição de Registro: o computador deve registrar os tratamentos realizados
sem a interferência humana.
Sugestão de definição de Verificação: sistema capaz de verificar os parâmetros de tratamento obtidos diretamente do equipamento de tratamento, liberando a radiação caso estejam
corretos dentro de tolerância predefinida.

Art. 11. Para a emissão da Autorização para Construção o titular da instalação está obrigado a notificar à CNEN, com a devida urgência, sobre cada deficiência identificada no projeto
executivo e/ou na construção, passível de comprometer a segurança da operação em qualquer
tempo da vida útil da instalação.
Análise
Embora o impacto seja positivo, é preciso melhorar a redação.
Sugestão
Corrigir o texto, porque a sala não pode ser construída sem a devida autorização prévia.
Especificar o prazo para notificação.

Art. 17. O responsável técnico do Serviço de Radioterapia e seu substituto eventual devem
obrigatoriamente:
I - garantir que nenhum paciente seja submetido a uma exposição médica a menos que esta
seja prescrita por um médico radioterapeuta com qualificação certificada por sociedade reconhecida representativa da classe.
Análise
Item também abordado pela ANVISA, gerando insegurança jurídica.
Sugestão
Manter só na legislação da ANVISA.
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Art. 17. O responsável técnico do Serviço de Radioterapia e seu substituto eventual devem
obrigatoriamente:
III - garantir que seja disponibilizado pessoal médico e de enfermagem em número suficiente,
com formação e treinamento específicos para conduzir os procedimentos de radioterapia.
Análise
Item também abordado pela ANVISA, gerando insegurança jurídica.
Sugestão
Manter só na legislação da ANVISA.

Art. 62. Os seguintes requisitos são aplicáveis à teleterapia com fontes seladas:
V - os dispositivos de controle do tempo de irradiação devem ser do tipo eletrônico com indicação digital e devem ser regularmente verificados.
Análise
Embora o impacto seja positivo, o item não é cumprido nem fiscalizado.
Sugestão
Exigir que somente equipamento com controle de tempo tipo eletrônico poderão
trocar a fonte.

C. OUTROS ITENS
A importação de aceleradores lineares exige a classificação NCM na Receita Federal. Infelizmente, a tabela NCM é confusa.
Sugestão
Usar uma descrição mais clara e única como, por exemplo, “Aceleradores Lineares para Radioterapia”. Criação de Ex-tarifário de II e IPI.

O aumento do número de máquinas instaladas cria um mercado de manutenção que não é
executada pelos próprios fabricantes. É preciso ordenar esse mercado para evitar que a manutenção de equipamentos de radioterapia seja feita por pessoal não qualificado.
Sugestão
Registrar os profissionais qualificados e as empresas prestadoras de serviços de manutenção. O registro deverá refletir conhecimento e treinamento dos profissionais.

Espera-se que essas contribuições possam ser implementadas, o que poderá contribuir para maior
agilidade nos tratamentos radioterápicos, melhorando, desta forma, a capacidade e qualidade do
acesso. Para os órgãos reguladores, esses ajustes propostos irão reduzir a duplicação de tarefas e
possíveis conflitos, proporcionando maior foco e eficiência.
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Casos de câncer
e os equipamentos
no Brasil: situação
em 2018 e projeções
para 2030
Este capítulo traz informações sobre as projeções desenvolvidas para o serviço de radioterapia em 2030, tendo como variáveis a sua crescente demanda pressionada pelo envelhecimento populacional e, consequentemente, a
maior incidência de câncer na população brasileira; a obsolescência de máquinas e a imprescindível necessidade de reposição desses equipamentos;
e a aquisição de novas máquinas para que se tenha um acesso de qualidade, tendo em vista o crescimento da quantidade de pacientes. Seguem os
resultados das principais projeções para 2030 tendo como referencias o
censo de 2018.
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Sumário das principais projeções para 2030
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O câncer é a segunda principal causa de morte no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS, 2017)
e é provável que seja a principal causa (MATARAZO, 2016) até 2030. A radioterapia tem papel fundamental no tratamento do câncer, cerca de 52% dos pacientes oncológicos recebem radioterapia
como parte de seu tratamento inicial, e outros 20% recebem ao menos um segundo curso de radioterapia no decorrer de seu tratamento (BORRAS, 2015; HANNA, 2018; BARTON, 2014; DELANEY,
2015; DELANEY et al. 2005). É sabido que as taxas de incidência de câncer aumentam significativamente com o aumento da faixa etária (BRAY et al., 2018; BRAY et al. 2015; CANCER RESEARCH UK,
2015; INTEGRAAL KANKERCENTRUM NEDERLAND, s.d.). Como há uma tendência irreversível de
envelhecimento da população brasileira (IBGE, s.d.), o número absoluto de casos de câncer no Brasil
aumentará fortemente nos próximos anos e décadas. Torna-se então necessário o planejamento
cuidadoso das ações a serem tomadas, de forma que a sociedade esteja preparada para oferecer
o acesso ao tratamento do câncer à sua população de forma eficiente, equilibrando qualidade e
investimentos.
O tratamento do câncer exige uma rede multidisciplinar que contemple diferentes especialidades
médicas, sendo as principais: a cirurgia oncológica, a radioterapia e a oncologia clínica. Além da
estrutura médica, diversos outros profissionais são fundamentais no suporte ao tratamento, dentre eles físicos, enfermeiros, dosimetristas, técnicos de radioterapia, engenheiros, etc.
Este capítulo tem como ponto central descrever a metodologia, resultados e conclusões do trabalho nomeado como Dados 2018 e Projeções 2030. À época do início deste estudo, os dados de
incidência do INCA para 2020 ainda não haviam sido publicados. O produto foi o desenvolvimento
de uma base de dados contendo a projeção para 2030 de incidência de câncer por faixa etária e por
região, bem como a utilização de radioterapia.
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Essa base de dados foi utilizada como referência numérica para discussões relativas à estrutura necessária de radioterapia para 2030, de forma que a população tenha acesso ao tratamento de qualidade. Os dados aqui projetados serviram de referência para todos os demais grupos
de trabalho.
A base de dados teve como objetivos específicos determinar:
1.

a incidência de câncer para 2030 por faixa etária e para cada região e estado do Brasil;

2.

o número de cursos de radioterapia necessários para atender à população nos tratamentos de
câncer em 2030;

3.

o número de equipamentos de megavoltagem necessários em 2030;

4.

o número de equipamentos de braquiterapia necessários em 2030;

5.

a quantidade de equipamentos necessários por estado;

6.

a distribuição dos equipamentos entre o sistema público e privado de saúde.

4.1 Metodologia utilizada para a projeção
Para determinar a incidência de câncer em 2030, foram estudadas a distribuição da população
brasileira em faixa etária e a incidência específica de câncer por grupo etário. Não foram considerados casos de câncer de pele não-melanoma, pois essa incidência não é computada para cálculos
de estrutura de radio ou quimioterapia. Para isto, foram coletados dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2021) sobre a distribuição da população por região e faixa etária em
2018 e a projeção da distribuição para 2020 e 2030 (projeção realizada pelo próprio IBGE). Também
foram realizadas pesquisas para obter:
•

Incidência de câncer (exceto câncer de pele não-melanoma) por faixa etária e região no Brasil.

•

Incidência de câncer em outros países que possuem base de dados de registro consideradas de
alta qualidade.

•

Incidência de câncer nas cidades brasileiras.

Os dados brasileiros sobre a incidência de câncer foram retirados do relatório do INCA 2018 (INCA,
2018). Os dados de 2020 ainda não estavam disponíveis à época da coleta de dados. Portanto, os
dados apresentados para 2020 são projeções realizadas pelo grupo do estudo que podem ser comparadas com o informe de incidência de câncer 2020, publicado recentemente pelo INCA. Além
disso, alguns dados foram obtidos por meio de contatos pessoais e por e-mail.
Os números de incidência do Reino Unido e Austrália foram coletados diretamente nos websites de
cada país (CANCER RESEARCH UK, s.d.; AUSTRALIAN INSTITUTE OF HEALTH AND WELFARE, s.
d.). Os números da Holanda foram calculados subtraindo da incidência informada, para todas as
neoplasias, a incidência de cânceres de pele não-melanoma. Os números disponíveis pelos Estados
Unidos diretamente no website oficial não faziam a estratificação por faixa etária, e foram, portan-
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to, extraídos do website do Global Cancer Observatory (s.d.). Foi calculada a média de incidência por
sexo e faixa etária para os países desenvolvidos, chamada de Média Países Desenvolvidos.
Os números considerados oficiais no Brasil são aqueles publicados pelo INCA (INCA, 2018). Em sua
metodologia, o INCA admite a existência de sub-registro, pois os dados são estimados levando em
consideração a mortalidade por câncer em cada estado da Federação. Uma vez que parte das mortes não tem fator identificado na declaração de óbito, parte destes óbitos pode ter sido causada por
câncer e, desta forma, um fator de correção para sub-registro é aplicado. A tabela do INCA (página
58 do relatório INCA 2018 citado acima) apresenta somente a correção para sub-registro na sua
última linha (casos totais de câncer). Desta forma, foi necessário estimar o número corrigido pelo
sub-registro dos casos de câncer, exceto câncer de pele não-melanoma mantendo a proporcionalidade apresentada pelo próprio autor:
(Todas as Neoplasias Malignas Corrigidas para Sub-Registro / Todas as Neoplasias Malignas x Todas as Neoplasias exceto Pele não-Melanoma). Desta forma, encontramos os números totais por
sexo corrigidos para subnotificação pelo sub-registro, estimado pelo INCA.
Não há dados de incidência de câncer por faixa etária nos documentos disponibilizados pelo INCA.
Dados de incidência por faixa etária no Brasil (para 2018, 2020 e 2030) foram estimados usando a
distribuição proporcional por faixa etária em países desenvolvidos.
Os números brasileiros estimados por faixa etária, extrapolados dos números publicados pelo
INCA, podem ser vistos nos gráficos 1 e 2 (linha pontilhada vermelha).
A projeção de novos casos de câncer esperados no Brasil, em 2030, foi calculada pela multiplicação
do número absoluto de pessoas em cada faixa etária em 2030 pela incidência estimada por faixa
etária no Brasil.
No website do Global Cancer Observatory (s.d.), foram encontrados alguns registros de dados de câncer de cidades de referência no Brasil, tais como:
São Paulo (média de dados de 2003-2007), Belo Horizonte (média de 2003-2005), Recife (1980), Porto Alegre (1990-1992), Belém (1989-1991), Fortaleza (2003-2006) e Aracajú (2003-2006). Realizamos
comparação dos dados calculados a partir de números do INCA e os dados apresentados por cidades com registro de câncer de base populacional no Brasil. Esses números podem ser vistos no
Gráfico 4.1.
Devido à complexidade no deslocamento de pacientes em um país com dimensão continental, foi
decidido realizar a projeção por estado da Federação, de forma a minimizar as incertezas de transporte dos pacientes até os serviços de radioterapia.
As projeções foram analisadas e validadas pelo comitê central do projeto em reuniões presenciais
e, também, por um epidemiologista independente.
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4.2 Necessidade de radioterapia
Para realizar a estimativa do número de cursos de radioterapia necessários em cada região do país,
partiu-se da projeção de incidência de câncer e do índice de utilização de radioterapia (RUR) descritos em literatura (BORRAS, LIEVENS, DUNSCOMB, 2015; DELANEY, BARTON, 2015; DELANEY et
al., 2005, 2014; BARTON, JACOB, SHAFIQ, 2014; BORRAS, BARTON, GRAU, 2015; ROSENBLAT et al.,
2015). Um curso de radioterapia se refere ao tratamento de um paciente submetido a uma sequência de aplicações de radioterapia com um objetivo independente; por exemplo, um conjunto de aplicações para tratar uma metástase ou um conjunto de aplicações para tratar um tumor primário.
Premissas:
Considerou-se que 52% dos casos de câncer (exceto câncer de pele não-melanoma) devem receber
um primeiro curso de radioterapia;
Uma vez que nem todo paciente com indicação de tratamento termina por efetivamente receber o
tratamento (por motivos diversos como, por exemplo, incapacidade de deslocamento, impossibilidade de afastamento da residência, recusa do próprio paciente, dificuldades logísticas, desconhecimento da indicação pelo médico encaminhador, proposta de tratamento alternativa, contraindicação ao tratamento com radiação, etc.), aplicou-se um redutor de 20% para considerar a diferença
entre o número real de tratamentos e o número efetivo projetado, em linha com recomendação do
referido redutor por Borras e cols (BORRAS, LIEVENS, BARTON, 2016).
Sobre este número, considerou-se uma média de 25 frações por curso de radioterapia para 2018,
em linha com dados do Ministério da Saúde sobre a média de frações de radioterapia por paciente
no Brasil. Para 2020, seguindo tendência de diminuição do número de frações com introdução de
esquemas de hipofracionamento, reduzimos o número para 23 frações por tratamento; e 18 frações por curso para 2030.

Média de frações de radioterapia
2018: 25 frações
2020: 23 frações
2030: 18 frações

Considerou-se um índice de retratamento de 25% aplicado sobre o número real de primeiros tratamentos (BORRAS, LIEVENS, DUNSCOMBE, 2015; BARTON, ALLEN, DELANEY, 2014; DELANEY,
BARTON, 2015; JACOB et al., 2010; KHOR, BRESSEL, TAI, 2013; MURPHY et al., 2013; SPENCER et al.
2018). Sobre o número de retratamentos, utilizou-se 8 frações por curso de radioterapia (BARTON;
ALLEN; DELANEY, 2014; DELANEY et al. 2005; KHOR; BRESSEL; TAI, 2013).
Para calcular o número total de frações de RT necessárias no ano, somou-se o número de frações
usadas em um primeiro curso de RT e o número de frações usado em retratamento.
Ao somar o número de frações necessárias com primeiro tratamento e com retratamento, encontra-se o número estimado total de frações necessárias para tratamento da população, distribuído
por estado da Federação.
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4.3 Distribuição de pacientes entre os sistemas
público e privado
O percentual da população Brasileira dependente do SUS foi levantado junto ao website da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS, em dezembro de 2019 (MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E
TEMÁTICA, 2019).

Pacientes
77,64% dependem exclusivamente do SUS
22,36% têm acesso à saúde suplementar

O número de cursos totais de radioterapia foi então dividido entre SUS e sistema privado, seguindo
a proporcionalidade de dependência acima.
Foi considerada a desigualdade de disponibilidade de vagas entre pacientes do sistema público e
suplementar nos equipamentos de radioterapia do Brasil (GRUPO DE TRABALHO PROJETO RT2030,
2019). O censo de radioterapia do Ministério da Saúde (2018) mostra que 252 (69,4%) equipamentos
disponíveis atendem pacientes do Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS). Destes equipamentos,
estimamos que 52 atendem exclusivamente pacientes do SUS (Santas Casas e Casas de Misericórdia, todos os Hospitais Universitários, Hospitais Militares, Instituto Nacional de Câncer). Dos 200
restantes, foi considerado, para efeito de cálculo de vagas disponíveis, que 70% da capacidade dos
equipamentos deve ser utilizada pelo SUS, e 30% da capacidade para tratamento de pacientes do
sistema suplementar (THULER , 2019). Desta forma, apesar de contar com 252 equipamentos que
atendem em algum número pacientes do SUS, a capacidade instalada de atendimento pelo SUS
foi calculada em 192 equipamentos completos, ou seja, de forma efetiva, 52,9% das vagas dos 363
equipamentos disponíveis no Brasil são disponibilizadas para o SUS. A tabela abaixo representa
estes dados.

Tabela 4.1 - Distribuição dos equipamentos em 2018 entre sistemas público e suplementar
Distribuição dos equipamentos SUS e Saúde Suplementar (SS) em 2018
Compartilhado

Total

Equipamentos

363

200

363

SUS

52

140

192

Privado

111

60

171

Compartilhado*

200

-

-

* Baseada em premissas de cobertura de saúde sumplementar (30%) e de SUS (70%).
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4.4 Estimativa do número necessário
de equipamentos
Para determinar a capacidade de tratamento de um equipamento de radioterapia, considerou-se
que o equipamento funciona 22 dias úteis por mês, durante 12 meses do ano. Eliminando os feriados deste cálculo e dois dias para manutenção preventiva por ano, chega-se a 20,7 dias de funcionamento efetivo mensal ou 248,4 dias por ano.
Utilizando o cenário base com 16 horas diárias de funcionamento do serviço, sendo 14 horas diárias de trabalho com pacientes e 2 horas para dosimetria, geram-se 70 frações de radioterapia
aplicadas por dia.
Sobre o resultado, foi aplicado um fator de ocupação de 90% que leva em consideração o tempo
necessário para manutenções corretivas e imprevistos logísticos na otimização da ocupação das
vagas disponíveis. Consideramos o cálculo conservador, uma vez que, para equipamentos obsoletos, o tempo gasto com manutenção corretiva pode ser superior a 10% (considerando que existe
ausência de peças oficiais para reparo).
Para 2030, considerou-se 4 frações por hora com duração de 15 minutos cada uma por questões
de complexidade maior dos tratamentos guiados por imagem e por protocolos mais modernos
de hipofracionamento. Cada paciente recebe uma fração, ou seja, o atendimento é de 4 pacientes
por hora.
Para encontrar o número mínimo de equipamentos por estado, foi feita a divisão do número de frações necessárias em cada estado pela capacidade de tratamento de um equipamento. Os cálculos
foram realizados separadamente para o SUS e para o sistema de saúde suplementar.
Optou-se por considerar as premissas bastante conservadoras. Os cálculos foram analisados de
forma crítica e realista. As incertezas foram avaliadas por meio de análises de sensibilidade.

4.5 Resultados
4.5.1 Dados de câncer no Brasil e necessidade
de radioterapia
Com a metodologia descrita e premissas adotadas, estima-se para o Brasil

em 2030:

639.994 novos casos de câncer (exceto câncer de pele não-melanoma). Este número corresponde a um aumento de 41% nos casos de câncer para 2030 em comparação com 2018.

332.797 cursos de radioterapia equivalentes a 332.797 pacientes tratados – alguns deles
recebendo um segundo curso de RT.

530 equipamentos de megavoltagem.
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A Tabela 4.2 mostra a necessidade de equipamentos de radioterapia (megavoltagem) por estado,
região geográfica e para o Brasil em 2018, 2020 e 2030.
Os números são apresentados com separação entre pacientes públicos e privados. Na metade direita da tabela, o número de equipamentos para pacientes públicos recebe um ajuste para considerar
a disponibilidade de vagas de forma mista em parte dos serviços que atendem ao SUS (conforme
descrito na metodologia). Os números não ajustados (parte esquerda da tabela) correspondem ao
número necessário de equipamentos se estiverem integralmente dedicados à assistência ao SUS.
Foi realizada uma análise de sensibilidade das variáveis que produzem maior impacto sobre nosso
cálculo (número médio de frações por paciente; e número médio de horas de funcionamento por
dia). O resultado é o número de equipamentos de megavoltagem necessários a depender de oscilações destas duas variáveis. Esses resultados se encontram na tabela que traz os equipamentos de
megavoltagem necessários em 2030.
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2018
17,4
3,1
7,6
3,5
3,1
63,2
3,3
17,1
10,4
6,7
4,8
10,8
3,7
4,0
2,3
15,4
0,7
0,6
3,1
7,4
1,7
0,4
1,5
116,7
4,9
28,2
24,0
59,5
40,6
14,7
16,9
9,0
254,0

SUS
2020
17,5
3,1
7,7
3,5
3,1
61,9
3,3
16,8
10,1
6,6
4,7
10,6
3,6
4,0
2,3
15,5
0,7
0,6
3,2
7,4
1,7
0,5
1,5
115,3
4,9
27,8
23,6
59,0
40,2
14,6
16,5
9,0
251,0
2030
24,4
4,6
10,6
5,0
4,3
79,9
4,3
21,6
13,0
8,4
5,9
13,9
4,4
5,3
3,1
21,8
1,0
0,9
4,6
10,2
2,3
0,7
2,1
151,3
6,7
36,2
30,0
78,4
40,2
19,3
20,9
12,7
331,0

2018
5,0
0,9
2,2
1
0,9
18,2
1
4,9
3
1,9
1,4
3,1
1,1
1,2
0,7
4,4
0,2
0,2
0,9
2,1
0,5
0,1
0,4
33,6
1,4
8,1
6,9
17,1
11,7
4,2
4,9
2,6
73,0

PRIVADO
2020
5,0
0,9
2,2
1
0,9
17,8
0,9
4,8
2,9
1,9
1,4
3,1
1
1,1
0,7
4,5
0,2
0,2
0,9
2,1
0,5
0,1
0,4
33,2
1,4
8
6,8
17
11,6
4,2
4,8
2,6
73,0
2030
6,9
1,3
3
1,4
1,2
22,9
1,2
6,2
3,7
2,4
1,7
4
1,3
1,5
0,9
6,3
0,3
0,3
1,3
2,9
0,7
0,2
0,6
43,5
1,9
10,4
8,6
22,6
15,2
5,6
6
3,6
95,0

Estimativa de AL Necessários (Situação 01)
TOTAL
SUS AJUSTADO
2018
2020
2030
2018
2020
2030
22,4
22,5
31,5
22,8
22,9
32,1
4
4
6,0
4,0
4,1
6,1
9,8
9,9
13,6
10,0
10,1
13,9
4,5
4,6
6,4
4,6
4,7
6,6
4,1
4
5,5
4,1
4,1
5,6
81,2
79,7
102,8
83,0
81,3
104,8
4,3
4,2
5,5
4,4
4,3
5,6
22
21,6
27,8
22,4
22,0
28,3
13,3
13
16,8
13,6
13,3
17,1
8,6
8,4
10,8
8,8
8,6
11,0
6,2
6,1
7,6
6,4
6,2
7,8
13,9
13,7
17,8
14,2
13,9
18,2
4,7
4,6
5,7
4,8
4,7
5,8
5,2
5,1
6,8
5,3
5,2
6,9
3
3
4,1
3,1
3,1
4,1
19,8
19,9
28,1
20,2
20,3
28,6
0,9
0,9
1,2
0,9
0,9
1,3
0,8
0,8
1,2
0,8
0,8
1,2
4
4,1
5,6
4,1
4,2
6,0
9,5
9,5
13,1
9,7
9,7
13,4
2,1
2,1
3,0
2,2
2,2
3,1
0,5
0,6
0,9
0,5
0,6
0,9
2
2
2,7
2,0
2,0
2,8
150,3 148,5 194,8 153,1 151,3 198,5
6,3
6,3
8,7
6,4
6,4
8,8
36,4
35,9
46,7
37,1
36,5
47,5
30,9
30,4
386,0
31,5
30,9
39,3
76,7
76
100,9
78,2
77,4
102,8
52,3
51,7
68,1
53,3
52,7
69,4
19
18,8
24,9
19,3
19,1
25,4
21,7
21,3
26,9
22,2
21,7
27,4
11,6
11,7
16,3
11,8
11,9
16,6
326,0 324,0 427,0 333,0 329,0 434,0
2018
5,0
0,9
2,2
1,0
0,9
18,2
1,0
4,9
3,0
1,9
1,4
3,1
1,1
1,2
0,7
4,4
0,2
0,2
0,9
2,1
0,5
0,1
0,4
33,6
1,4
8,1
6,9
17,1
11,7
4,2
4,9
2,6
73,0

PRIVADO
2020
5,0
0,9
2,2
1,0
0,9
17,8
0,9
4,8
2,9
1,9
1,4
3,1
1,0
1,1
0,7
4,5
0,2
0,2
0,9
2,1
0,5
0,1
0,4
33,2
1,4
8,0
6,8
17,0
11,6
4,2
4,8
2,6
73,0
2030
7,0
1,3
3,0
1,4
1,2
23,0
1,2
6,2
3,7
2,4
1,7
4,0
1,3
1,5
0,9
6,3
0,3
0,3
1,3
2,9
0,7
0,2
0,6
43,6
1,9
10,4
8,6
22,6
15,2
5,6
6,0
3,6
96,0

TOTAL AJUSTADO
2018
2020
2030
27,8
28,0
39,1
4,9
5,0
7,4
12,2
12,3
16,9
5,6
5,7
8,0
5,0
5,0
6,8
101,2
99,1
127,8
5,4
5,2
6,8
27,4
26,8
34,6
16,6
16,2
20,8
10,7
10,5
13,4
7,8
7,5
9,5
17,3
17,0
22,2
5,9
5,7
7,0
6,5
6,4
8,5
3,7
3,7
5,0
24,6
24,8
34,9
1,1
1,1
1,5
0,9
1,0
1,5
5,0
5,1
7,3
11,8
11,8
16,3
2,6
2,7
3,7
0,7
0,7
1,1
2,5
2,5
3,4
186,7 184,5 242,1
7,8
7,8
10,8
45,2
44,6
58,0
38,4
37,7
48,0
95,3
94,4
125,4
65,0
64,3
84,6
23,6
23,3
30,9
27,0
26,5
33,4
14,4
14,5
20,3
406,0 402,0 530,0

Observação: A metade esquerda da tabela mostra os números de equipamentos projetados considerando que os equipamentos públicos têm uma dedicação total para
atendimento SUS. A metade direita da tabela leva em consideração que 20% dos equipamentos públicos têm dedicação exclusiva para pacientes SUS e os 80% restantes
trabalham com atendimento misto 70/30 entre pacientes públicos e privados (realidade atual brasileira)
O uso de mais casas decimais nessa tabela demonstra a complexidade do cálculo e a exposição ao risco de carência ou excesso de oferta pela vinculação ao parâmetro
monetário.

CENTRO-OESTE
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
NORDESTE
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
NORTE
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
SUDESTE
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
SUL
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
BRASIL

REGIÕES/ESTADOS

Tabela 4.2 - Número de equipamentos de radioterapia necessários em 2030 estratificados por Estado e Região Geográfica do Brasil

Tabela 4.3 - Equipamentos de megavoltagem necessários em 2030 em função da variação de
tempo diário de funcionamento do serviço e número médio de frações por paciente, com 4
pacientes por hora
Número Absoluto
Cenário Base

Fx/Paciente
530
aceleradores

23

22

21

20

19

18

18

579

556

533

510

487

463

17

618

593

568

544

519

494

16

662

635

609

582

556

530

15

712

684

656

627

599

570

14

772

741

710

679

648

618

Funcionamento
horas/dia

Percentualizado
Cenário Base

Fx/Paciente
100%

23

22

21

20

19

18

18

109

105

101

96

92

87

17

117

112

107

103

98

93

16

125

120

115

110

105

100

15

134

129

124

118

113

108

14

134

129

124

118

113

117

Funcionamento
horas/dia

População por
acelerador linear
Cenário Base

Fx/Paciente
426 305

23

22

21

20

19

18

18

389 828

406 042

423 662

442 882

463 928

487 075

17

365 503

380 707

397 230

415 253

434 989

456 694

16

341 173

355 366

370 792

387 617

406 042

426 305

15

316 838

330 020

344 347

359 974

377 087

395 908

14

292 497

304 668

317 896

332 325

348 125

365 503

Funcionamento

Observação: A primeira tabela mostra o número absoluto de equipamentos necessários. A segunda
tabela mostra a percentualidade desse número absoluto. O mapa de cores mostra verde o cenário
base; amarelo e laranja as variações de até 10% para mais e para menos em relação ao cenário
base; vermelho e roxo as variações de mais de 10% sobre o cenário base. A terceira tabela mostra
a projeção de habitantes por equipamento em 2030. As horas referem-se ao tempo que o serviço
fica aberto. O tempo efetivamente utilizado para o atendimento dos pacientes é deduzido do funcionamento do serviço de 2 h, sendo elas dedicadas às atividades internas de controle, qualidade
e administrativas.
A Tabela 4.4 apresenta um estudo da sensibilidade entre as variáveis número de horas/dia e número de frações. Foram consideradas, para 2020, 5 frações por hora e não mais 4 frações projetadas
como padrão para 2030.
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Tabela 4.4 - Impacto do número de frações no quantitativo de equipamentos - ano 2020
Número Absoluto
Cenário Base

Funcionamento
horas/dia

Fx/Paciente
423

23

22

21

20

19

18

18

463

444

426

407

389

370

17

493

474

454

434

415

395

16

529

507

486

465

444

423

15

569

546

524

501

478

456

14

617

592

567

543

518

493

Os resultados mostram que, se o número de frações aplicadas por hora for para 5 e o número de
frações por paciente voltar a 23, manteríamos a necessidade de equipamentos em aproximadamente 530 máquinas como mostra o número em destaque na tabela.
A Tabela 4.5 mostra a incidência de casos de câncer, o número de casos que precisarão de radioterapia por estado e a soma por região e para o país, considerando nosso cenário base (projeções
para 2018, 2020, 2030).

Tabela 4.5 - Incidência de casos novos de câncer e estimativa do número de
pacientes em radioterapia

REGIÕES/ESTADOS
CENTRO-OESTE

Número de Casos de Câncer Previstos

Estimativa de Pacientes em
Radioterapia

2018

2020

2030

2018

2020

2030

31 179

33 887

47 378

16 213

17 621

24 637

Distrito Federal

5 513

6 061

8 972

2 867

3 152

4 665

Goiás

13 704

14 870

20 479

7 126

7 733

10 649

Mato Grosso

6 313

6 871

9 690

3 283

3 573

5 039

Mato Grosso do Sul
NORDESTE

5 649

6 085

8 237

2 938

3 164

4 283

113 452

119 995

154 760

58 995

62 397

80 475

Alagoas

6 000

6 356

8 275

3 120

3 305

4 303

Bahia

30 693

32 495

41 847

15 960

16 897

21 761

Ceará

18 582

19 624

25 232

9 663

10 204

13 121

Maranhão

12 045

12 695

16 204

6 263

6 601

8 426

Paraíba

8 691

9 126

11 505

4 519

4 746

5 983

Pernambuco

19 394

20 583

26 855

10 085

10 703

13 964

Piauí

6 600

6 899

8 508

3 432

3 587

4 424

Rio Grande do Norte

7 246

7 710

10 236

3 768

4 009

5 323

Sergipe

4 200

4 508

6 098

2 184

2 344

3 171

NORTE

27 606

29 971

42 229

14 355

15 585

21 959

Acre

1 206

1 311

1 875

627

681

975

Amapá

1 062

1 181

1 826

552

614

949

Amazonas

5 620

30

8 828

2 923

3 190

4 590

Pará

13 231

14 267

19 736

6 880

7 419

10 263

Rondônia

2 969

3 221

4 511

1 544

1 675

2 346

Roraima

741

877

1 377

385

456

716

Tocantins

2 776

2 980

4 076

1 444

1 550

2 120

SUDESTE

209 369

223 461

293 168

108 872

116 200

152 448

Espírito Santo

8 740

9 479

13 038

4 545

4 929

6 780

Minas Gerais

50 671

53 952

70 199

26 349

28 055

36 503

Rio de Janeiro

43 097

45 679

58 077

22 410

23 753

30 200

São Paulo

106 860

114 351

151 855

55 567

59 463

78 964

SUL

72 830

77 847

102 458

37 872

40 480

53 278

Paraná

26 424

28 247

37 454

13 741

14 688

19 476

Rio Grande do Sul

30 301

32 066

40 466

15 756

16 674

21 043

Santa Catarina

16 105

17 534

24 537

8 375

9 118

12 759

454 436

485 161

639 994

236 307

252 284

332 797

BRASIL

Observações: números estimados a partir dos dados do Inca e projetados de acordo com a nova
distribuição etária da população em cada período.
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Tabela 4.6 - Distribuição dos equipamentos em 2018 e projeção para 2030
Distribuição dos equipamentos SUS e Saúde Suplementar (SS) em 2018
Compartilhado

Total

Equipamentos

363

200

363

SUS

52

140

192

Privado

111

60

171

Compartilhado

200

70% SUS e 30% SS

-

Distribuição dos equipamentos SUS e Saúde Suplementar (SS) para 2030
Compartilhado

Total

Equipamentos

530

200

530

SUS

294

140

434

Privado

36

60

96

Compartilhado

200

70% SUS e 30% SS

-

Importante ressaltar que esses números são projeções relativas considerando 90% de taxa de ocupação e uma distribuição proporcional de demanda por provedor de saúde, sem considerar regionalidades.

4.5.2 Dados de outros países
A comparação entre as taxas de incidência de países desenvolvidos por faixa etária e aquela calculada por nós a partir de dados do INCA pode ser vista no Gráfico 4.1.
Gráfico 4.1 - Comparação entre as taxas brutas de incidência de câncer
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Observações: EUA: Estados Unidos SEER 2003-2007; UK: Reino Unido 2015; Holanda 2018; Austrália
2018. O número Brasil INCA não é reportado pela fonte de origem e foi calculado a partir do número total de casos estimados para o Brasil, em 2018, segundo proporcionalidade de distribuição
entre as faixas etárias em outros países.

4.5.3 Dados brasileiros
O Gráfico 4.2 mostra a comparação entre as taxas de incidência estimadas de modo a atender o número absoluto de casos contemplados pelo INCA e as taxas por faixa etária em cidades brasileiras
com bom registro de câncer de base populacional.
Gráfico 4.2- Comparação entre as taxas brutas de incidência por faixa etária

Observações: SP: São Paulo 2003-2007; BH: Belo Horizonte 2003-2005; PoA: Porto Alegre 1990-1992; Fortaleza
2003-2006; Belém 1989-1991; Recife 1980; Aracajú 2003-2006. O número Brasil INCA não é reportado pela fonte
de origem e foi calculado a partir do número total de casos estimados para o Brasil em 2018, segundo proporcionalidade de distribuição entre as faixas etárias em outros países. Calculou-se uma média da incidência por
faixa etária e sexo utilizando os dados destas cidades para o Brasil e chamamos o resultado de Média Brasil.

Foi também realizada a projeção da evolução das taxas brutas de incidência de casos de câncer por
100 mil habitantes publicadas pelo INCA, utilizando a regressão linear (Gráfico 3). Usamos os dados
de 2006 até 2019 (THULER, 2019). Os dados publicados anteriores a 2005 incluíam câncer de pele
não-melanoma e não foram utilizados.
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Gráfico 4.3 - Projeção do número absoluto de casos novos de câncer de 2018 a 2030

Ano

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

INCA 2006-2020

190,29 190,29 183,31 183,31 190,73 190,73 195,57 195,57 197,73 197,73 207,85 207,85 199,35 199,35 210,95

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INCA 2006-2018

190,29 190,29 183,31 183,31 190,73 190,73 195,57 195,57 197,73 197,73 207,85 207,85 199,35 199,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2006-2020
corrigido por
subnotificação

207,47 207,47 199,86 199,86 207,95 207,95 213,22 213,22 215,58 215,58 226,61 226,61 217,34 217,34 245,29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Presente estudo

207,47 207,47 199,86 199,86 207,95 207,95 213,22 213,22 215,58 215,58 226,61 226,61 217,34 217,34 228,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

283,52

-

O Brasil não disponibiliza a taxa por faixa etária. Deste modo, o gráfico apresenta projeções calculadas no presente estudo. As projeções levam em consideração a distribuição etária da população
projetada pelo IBGE multiplicada por taxas de incidência por idade de outras fontes. Brasil INCA representa número calculado de casos de câncer no presente estudo; Brasil x UK = número calculado
usando a taxa de incidência do Reino Unido; Brasil x Austrália = número calculado usando a taxa
de incidência da Austrália; Brasil x INCA x Tx regressão linear = número calculado por regressão
linear dos números publicados pelo INCA de 2006-2019; Brasil x EUA = uso da taxa de incidência
dos EUA; Brasil x Hol = uso da taxa de incidência da Holanda; Brasil x média países desenvolvidos
= uso taxa média dos países desenvolvidos citados.
Nota-se que, ao utilizar incidência por faixa etária de países que realizam bom registro de incidência de câncer, o número inicial de casos já parte de um valor bem acima do número oficial
brasileiro. Observando a inclinação das curvas, percebe-se que o número do INCA projetado por
regressão linear não acompanha as demais curvas, já que considera um envelhecimento constante
ano a ano, o que não acontece no Brasil.
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4.5.4 Discussão e considerações
O câncer de pele não-melanoma (espinocelulares e basocelulares) é muito frequente, mas tratado
quase que exclusivamente com pequenas cirurgias. Este é, portanto, desconsiderado em análises
de recursos necessários para tratamentos de câncer.
Esse estudo sugere que, em 2030, teremos 639 994 casos novos de câncer (exceto câncer de pele
não-melanoma) – um aumento preocupante de 41% nos casos de câncer para 2030 em comparação
com 2018, ao mesmo tempo em que, segundo o IBGE, a população brasileira deve aumentar apenas
9%7. Essa particularidade tem mais impacto que qualquer outra variável sobre a necessidade de
infraestrutura de tratamento (SHARPLESS, 2018).
Essa desproporção acontece devido ao fato de a incidência de câncer ser maior em idosos acima
de 65 anos (CANCER RESEARCH UK, s.d.; INTEGRAAL KANKERCENTRUM NEDERLAND, s.d.; AUSTRALIAN INSTITUTE OF HEALTH AND WELFARE, s.d.; CI5 I-X, s.d.), faixa em que a população
brasileira deve crescer 59%.
Como exemplo, nos EUA, Holanda, Austrália e Reino Unido, a incidência de câncer em pessoas
entre 65 e 69 anos fica entre 1.746 e 2.231 casos novos por 100 000 indivíduos, enquanto que a
incidência para pessoas entre 35-39 anos fica entre 83 e 122 casos novos por 100.000 indivíduos,
mostrando a importância da distribuição etária da população na incidência absoluta de câncer.
Ao utilizar como base o número de casos novos publicados pelo INCA, nota-se que a incidência por
100 000 habitantes estimada por essa instituição é muito inferior à incidência dos países desenvolvidos. Ao projetar a incidência por faixa etária de EUA, Holanda, Austrália e Reino Unido sobre
a população brasileira, espera-se 809 mil, 767 mil, 820 mil, 743 mil novos casos respectivamente,
em 2018, enquanto a estimativa do INCA refere a 454 mil novos casos (já com correção sobre
subnotificação). Essa projeção pode ser vista no Gráfico 4.1. O INCA utiliza como referência para
estimativa a relação entre registros de mortalidade por câncer e prevalência estimada do câncer
(casos diagnosticados) para estimar a incidência. O número está, portanto, sujeito a problemas de
registro relacionados ao preenchimento tanto das certidões de óbito quanto de registro de casos
novos (que não acontece de forma homogênea no Brasil). Ele está sujeito também a problemas de
acesso (tanto acesso a diagnóstico histológico quanto a consultas médicas, exames necessários
para indicação do diagnóstico histológico, logística de transporte para centros de referência etc.).
Estas discrepâncias podem ser vistas no Gráfico 4.2, que compara as incidências por faixa etária
em diferentes cidades brasileiras.
Não há sentido na hipótese de que o brasileiro tem incidência tão menor de câncer (por faixa etária) que os demais países. Concordamos que a infraestrutura adequada para atendimento da população depende da nossa capacidade como país de adequadamente diagnosticar os casos novos.
Por esse motivo, optou-se por trabalhar com cálculos com base nos números publicados pelo INCA.
Nosso estudo iniciou antes da publicação dos números do INCA de 2020 (INCA, 2019) cuja publicação é bianual, e isto permite uma comparação de nossas projeções com as projeções da referida
instituição, vide tabela 4.7. Enquanto nosso número de casos para 2020 foi projetado em 485 mil,
o número estimado pelo INCA foi de 519 mil. O número estimado pelo INCA foi superior ao nosso
em 7%. Isto pode ser justificado por melhorias nos registros de mortalidade ou prevalência, por
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melhorias em serviços de diagnóstico e pelo leve envelhecimento da população neste período. De
qualquer forma, mostra coerência dos nossos números projetados para 2030.

Tabela 4.7 - Comparação dos números projetados pelo projeto RT 2030 a partir do informe de
câncer INCA 2018 e os números do informe de câncer INCA 2020
Total Casos

Total casos corrigido
sub-registro

Total (-C44)

Total (-C44)
corrigido

Homens

309 230

387 980

225 460

282 877

Mulheres

297 980

316 140

222 980

236 569

Total

607 210

704 120

448 440

519 446

Documento INCA 2020

Estudo atual (RT2030) 2020
Homens

-

-

-

235 961

Mulheres

-

-

-

249 200

Total

-

-

-

485 161

Fonte: INCA (2019, 2020).

A fonte de dados original do INCA só informa o número corrigido para sub-registro para o total de
casos de câncer (incluindo cânceres de pele). Como para o trabalho atual precisávamos do número
de casos exceto câncer de pele não-melanoma, foi necessária a correção por proporcionalidade,
conforme tabela acima. Nosso número projetado a partir do informe 2018 já apresenta a correção
para sub-registro.

4.5.5 Necessidade de equipamentos de radioterapia
em 2030
Espera-se para 2030 uma demanda de 332.797 vagas para radioterapia, o que corresponde a uma
necessidade de 530 equipamentos de megavoltagem em pleno funcionamento. Destes 530 equipamentos, 434 deveriam estar no sistema público ou misto e 96 no sistema privado exclusivo
(Tabela 4.2).
Utilizou-se o cálculo de equipamentos por demanda/capacidade, de forma a refletir particularidades sobre o funcionamento dos equipamentos em país de renda baixa a média (LMIC- Low and
Middle Income Countries).
Neste estudo, foi considerada a base de 16 horas diárias de funcionamento do serviço, das quais 2
horas são separadas para controle de qualidade dos equipamentos. A maior parte dos documentos
publicados para cálculos de necessidade de radioterapia recomenda o cálculo com 12 horas/dia de
funcionamento do serviço de radioterapia (DELANEY et al., 2005; BARTON et al., 2014; YAP et al.,
2019). Foi utilizado, portanto, um cenário com horário estendido de funcionamento compatível
com países de renda média a baixa.
Para 2030, utilizou-se uma média de 18 frações por paciente e 4 pacientes por hora. Seguindo a
tendência mundial de incremento de tecnologia, com realização de procedimentos guiados por
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imagem para aumento da precisão do tratamento tornando as aplicações mais complexas (DUNSCOMBE, GRAU, DEFOURNY, 2014), não consideramos mais possível tratar com menos de 15 minutos por paciente. Apesar de este número ter impacto na diminuição da capacidade por dia, é
justamente o incremento de tecnologia que permite a redução do número médio de frações por
paciente, que, por outro lado, leva a um aumento da capacidade mensal e anual das máquinas. Foi
realizado o cálculo também com 5 pacientes por hora. Desta forma, o número de equipamentos
necessários continuaria em 530 se o número médio de frações por paciente permanecesse em 23
– vide Tabela 4.4.
Foram realizadas análises de sensibilidade das principais variáveis, de modo que a maior parte dos
cenários encontrados projetam necessidades maiores de equipamentos do que nosso cenário base
(vide Tabela 4.7).
Existem outras formas de cálculo do número necessário de equipamentos (DELANEY, BARTON,
2015; BARTON, JACOB, SHAFIQ, 2014; BORRAS, BARTON, GRAU, 2015; BORRAS, LIEVENS, BARTON,
2016; ROSENBLATT, BARTON, MACKILLOP, 2015; DATTA, ROGERS, BODIS, 2019; INTERNATIONAL
ATOMIC ENERGY AGENCY, 2016). A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) sugere que
200-500 pacientes por equipamento por ano seria um número razoável, a depender da complexidade dos tratamentos (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2016). Outra forma de cálculo
simplificado seria utilizar 1 equipamento para cada 284 mil-500 mil habitantes (SLOTMAN et al.,
2005). Entretanto, de acordo com Zubizarreta et al. (2015) o melhor critério de cálculo de equipamentos é de número de frações necessárias. Sendo assim, neste estudo, o número de frações de
radioterapia necessárias foi o parâmetro para estimar o número de equipamentos.
A Tabela 4.8 mostra a comparação entre o cálculo feito por nosso estudo e a estimativa pela IAEA
(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2016) e Slotman et al. (2005). O resultado mostra que
as premissas adotadas neste trabalho são conservadoras em relação às demais recomendações.
Pondera-se que recomendações relativas a uma população inespecífica, recomendações de número
de equipamentos por número de habitantes, não consideram a distribuição etária da população.
Portanto, podem superestimar a necessidade de equipamentos para países com populações jovens
ou subestimar a necessidade para países com populações mais velhas. Pondera-se também que
recomendações relativas ao número de pacientes com câncer, de forma geral, não levam em consideração mudanças de tendência de fracionamento e desconsideram que países com menor nível
de desenvolvimento geralmente utilizam horários estendidos de funcionamento para otimizar a
capacidade de pacientes por equipamento.

Tabela 4.8 - Comparação entre a recomendação do projeto RT2030 e outras recomendações
População por AL

Pacientes por AL

IAEA

x

1/450

Slotman

1/284 000

1/450

Estudo atual

1/426 305

1/628

A mediana entre a recomendação 284-500 mil por Slotman e cols34. Agência Internacional de Energia Atômica (2016). População/AL= população Brasileira em 2030/ 530 Aceleradores Lineares recomendados; Pacientes/AL = número de pacientes em radioterapia em 2030/ 530 ALs.
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4.5.6 Fluxo de entrada e saída de equipamentos
Sabe-se que, em 2018, dos 363 aceleradores lineares existentes no país, apenas 252 equipamentos
atendem pacientes do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE; SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
EM SAÚDE, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E TEMÁTICA, 2019). Entretanto, é
conhecido que os equipamentos que atendem o sistema público não o fazem de forma integral. O
número de vagas por equipamento, destinado a pacientes do SUS, é variável mesmo em serviços
que recebem equipamentos doados pelo governo. Por não ser possível precisar qual a proporção
de vagas de cada equipamento era dedicada ao SUS em 2018, foi considerado nessa analise que:
todos os equipamentos em instituições pertencente a entidades governamentais dedicam todas
as vagas a pacientes do SUS e os demais equipamentos teriam uma proporção de dedicação 70/30
(dividida entre SUS e saúde suplementar). Por falta de informação específica formal, esse número
foi discutido e validado internamente com os representantes das entidades envolvidas no projeto e
especialistas no setor. O número acordado foi classificado como provável.
Sabemos também que, até 2022, 162 equipamentos no Brasil serão considerados obsoletos pelos
fabricantes (não mais podem receber manutenção preventiva ou corretiva), dos quais 127 são parte
do sistema público. Em pesquisa da Sociedade Europeia de Radioterapia com seus países membros,
os equipamentos são considerados obsoletos após 8-15 anos de fabricação, sendo que o tempo mais
frequentemente reportado para obsolescência foi 10 anos (DUNSCOMBE, GRAU, DEFOURNY, 2014).
Não foi possível, neste momento do relatório, ter acesso ao número de equipamentos obsoletos
previstos para 2030. O resultado do Censo RT2030, realizado para este estudo, foi concluído em
março de 2021. Optou-se, então, por considerar que os equipamentos obsoletos em 2022 não mais
terão condições de funcionamento em 2030 (8 anos após se tornarem obsoletos). Isto equivale a
dizer que, em 2030, 162 equipamentos, dos quais 127 no sistema público, terão sido utilizados por
8 anos após serem considerados obsoletos pelos fabricantes. Isto resulta, de forma conservadora,
uma necessidade de reposição de 127 equipamentos no sistema público e de ampliação de mais
182 (vide Tabela 4.9).

Tabela 4.9 - Necessidades de equipamentos para 2030 (ampliação de demanda e reposição de
equipamentos não funcionantes)

Público

ALs
necessários
em 2030

ALs totais
existentes
em 2018

ALs efetivos
existentes
em 2018

ALs fora de
funcionamento em
2030

Reposição
necessária

Ampliação
de oferta

Aquisição
total
necessária

434

252

192

127

127

182

309

Privado

96

111

171

35

20

0

20

Total

530

363

363

162

147

182

329

O sistema privado conta atualmente com um excesso de oferta e pode, portanto, absorver uma
parte da perda de equipamentos por obsolescência. A coluna "ALs efetivos existentes" não foi usada
apenas para calcular a coluna "ALs necessários em 2030".
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4.5.7 Limitações do estudo
Esse estudo tem limitações relacionadas aos números usados na partida dos cálculos. Considera-se que os números de incidência de câncer podem ser melhorados a partir de um sistema de notificação de câncer, já que a maioria dos tratamentos realizados no Brasil são custeados pelo sistema
público (SUS) ou por planos de saúde. A simples exigência de notificação pelas fontes pagadoras e
sua associação com um registro nacional único (CPF) poderia trazer mais transparência e confiabilidade aos números básicos de câncer do país. Apesar disto, a comparação da nossa projeção e a
projeção do INCA para 2020 mostra boa concordância.
Há incertezas nos parâmetros de utilização de radioterapia por paciente com câncer. O estudo está
em linha com recomendações internacionais para cálculos de necessidade de equipamentos: 52%
recebem um primeiro tratamento e 25% dos tratados recebem um segundo tratamento (BORRAS,
LIEVENS, DUNSCOMBE, 2015; DELANEY, BARTON, 2015; DELANEY et al. 2005; BARTON, JACOB,
SHAFIQ, 2014; ATUN, JAFFRAY, BARTON, 2015; ROSENBLATT, FIDAROVA, ZUBIZARRETA, 2018;
WONG, DELANEY, BARTON, 2016). Para minimizar uma possível superestimativa, utilizamos um
fator de redução entre as indicações por "guidelines de tratamento" e a realidade do acesso ao tratamento (reduzindo em 20% o número projetado por nós) (BORRAS, LIEVENS, BARTON, 2016; YAP et
al., 2019; WILLIAMS, DRINKWATER, 2009).
O estudo pode ter limitações com relação à projeção dos equipamentos por estado, sem considerar
as questões logísticas de transporte de pacientes. Em locais com baixa densidade demográfica, os
equipamentos ficariam concentrados em zonas excessivamente distantes da população.
E, por fim, pode-se ainda questionar a existência de mudanças nas tendências de tratamentos ao
longo dos anos. A mudança nos guidelines pode levar a aumento ou diminuição no uso de radioterapia. Apesar disto, segundo projeções de necessidade de radioterapia para a Europa, em 2025, por
Boras e cols, é pouco provável que uma redução em número de pacientes decorrentes de redução
nas indicações de radioterapia aconteça (BORRAS, LIEVENS, BARTON, 2016).

4.6 Conclusões
O estudo atual é de grande importância para a compreensão do tamanho do problema que o câncer e o envelhecimento da população representam. O número estimado de pacientes com câncer,
exceto câncer de pele não-melanoma, para 2030 é de 640 mil novos casos, o que significa 332 mil
“cursos” ou pacientes de radioterapia.
Cerca de 530 equipamentos de radioterapia em pleno funcionamento serão necessários em 2030,
ou seja, 46% a mais do que o número disponível em 2018, sem considerar a necessidade de reposição dos equipamentos desativados. É fundamental que os gestores públicos e privados se mobilizem imediatamente para estudar, planejar e preparar a infraestrutura que será necessária de
forma a evitar o caos da desassistência que pode advir do aumento brutal da demanda por radioterapia. O papel do Ministério da Saúde é crucial, uma vez que 77% da população brasileira depende
do sistema público.
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Tecnologia e
radioterapia

No Dicionário Michaelis, a tecnologia é definida como o conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativos à arte, indústria, educação,
saúde, dentre outras áreas, e as suas aplicações a um campo particular. Na
radioterapia, a tecnologia vem transformando a forma como o tratamento
é administrado, com mais precisão, segurança e personalização, isso tudo
de forma muito mais intensa nas últimas três décadas. Parte dessa evolução está associada à incorporação das modalidades de imagens médicas,
do maior poder de processamento dos computadores e, principalmente, de
processos e sistemas.

5.1 Marcos históricos da tecnologia
em radioterapia no Brasil
A radioterapia no Brasil, mesmo com todas as dificuldades, tem uma história de conquistas ao longo de sua história. A seguir, registramos os anos de
implementação dos principais marcos tecnológicos da especialidade.
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1918
Fundação do Instituto de Radium do
Estado de Minas Gerais, o primeiro centro
de tratamento do câncer do Brasil, pelo
Dr. Eduardo Borges da Costa. Em seu
espaço físico existiam instalações
específicas, como os laboratórios de
curieterapia e röntgenterapia.

1929
Inauguração do Instituto Nacional
de Câncer (INCA).

Anos 40

Inauguração da primeira unidade de
telecobaltoterapia do Brasil e da América
Latina na clínica do Dr. Osolando Judice
Machado, no Hospital São Sebastião,
no Rio de Janeiro.

Anos 60

.

Instalação do primeiro acelerador linear do
Brasil (4Mv), no Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, em São Paulo.

90

É colocado em funcionamento o primeiro
aparelho de röntgenterapia profunda, no
Rio de Janeiro, no consultório do
Dr. Arnaldo Campelo.

1922

No Rio de Janeiro, o Hospital Gaffré e Guinle
criou o serviço de röntgenterapia. Nessa
instituição, o Dr. Miguel Osório de Almeida
pesquisou a aplicação do oxigênio como
radiossensibilizador dos tecidos.

1938
Criação dos serviços de braquiterapia e
radiumterapia com técnicas e materiais
vindos da Suécia, pelos médicos Jayme
Furquim Werneck, Alencar de Carvalho
e Marcelo Pirfo, na Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte (MG).

1954
Instalação, na Santa Casa de Misericórdia
de Belo Horizonte (MG), do equipamento de
telecobaltoterapia, conhecido
como Gammatron II.

1971

1973

.

Realização do primeiro procedimento de
radiocirurgia com planejamento manual no
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em
São Paulo..

1990

.

Instalação do primeiro acelerador linear
com controle computadorizado do país,
no Hospital Israelita Albert Einstein,
em São Paulo..

1993
.

Instalação do primeiro acelerador com
colimador de múltiplas folhas (MLC) no
Hospital Israelita Albert Einstein,
em São Paulo.

Início das atividades do primeiro acelerador
com fótons e elétrons do País, no Hospital
Sírio Libanês, em São Paulo

1983
Realização da primeira braquiterapia com
alta taxa de dose (HDR) no Hospital das
Clínicas da USP, em São Paulo.

1992
Condução da primeira radiocirurgia usando
tomografia computadorizada no Hospital
Israelita Albert Einstein, em São Paulo

Realização da primeira radioterapia
tridimensional conformada no Hospital
Israelita Albert Einstein, em São Paulo

1995

Início de operação da primeira unidade
dedicada de radiocirurgia Gamma Knife,
com múltiplas fontes de cobalto, no
Hospital Santa Paula, em São Paulo.
O primeiro sistema de portal digital do
Albert Eistein é instalado.
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1998

Primeiro sistema de portal digital em
instituição pública do País, no Instituto
Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro.

Instalação do primeiro tomógrafo dedicado
para planejamento de radioterapia
(Picker/AQSim), no Instituto Nacional do
Câncer, no Rio de Janeiro.

Primeira radioterapia tridimensional
conformada com sistema dedicado e
colimador de múltiplas lâminas em hospital
público, no Instituto Nacional do Câncer,
no Rio de Janeiro.
Instalação no Hospital Araújo Jorge, em
Goiânia, do primeiro colimador de
múltiplas microlâminas, acessório
computadorizado (Brainlab m3) para
aceleradores lineares fazerem
radiocirurgia sem cones.

Realização do primeiro tratamento de
radioterapia de intensidade modulada
(IMRT step and shoot), no Hospital Sírio
Libanês, em São Paulo.

2001
Condução do primeiro planejamento de
radioterapia com fusão com PET-CT no
Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

2000
Primeiro tratamento de radioterapia de
intensidade modulada (IMRT) com técnica
de sliding window, realizado no Hospital
Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

2003

Registro da primeira radioterapia
intraoperatória de mama com elétrons em
acelerador linear, realizada no Hospital
Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

2005

92

Condução do primeiro tratamento com
radioterapia de intensidade modulada
(IMRT) em uma instituição pública
nacional, realizada no Instituto Nacional do
Câncer, no Rio de Janeiro.

Realização do primeiro tratamento de
IGRT baseado em sistema de imagem de
portal digital no Hospital Israelita Albert
Einstein, em São Paulo.

2006

. Primeiro SBRT com sistema integrado de
radiografias digitais Exact Tract, no Hospital
Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

2007
Condução do primeiro planejamento
de radioterapia baseado em tomografia 4D,
no Hospital Israelita Albert Einstein,
em São Paulo.

2010

Realização do primeiro tratamento de IGRT
baseado em Cone-Beam CT (CBCT) em um
paciente com neoplasia de próstata, no
Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

2008
Primeiro tratamento com radioterapia
de arco volumétrico (VMAT) no Hospital
Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Primeiro tratamento de IGRT utilizando
gating respiratório, no Hospital Israelita
Albert Einstein, em São Paulo.

Implementação do primeiro sistema de
planejamento de radioterapia com auto
segmentação de volumes, no Hospital
Português da Bahia, em Salvador.

2015

2013
Condução da primeira radioterapia
estereotáxica extracraniana (SBRT),
usando um acelerador com tecnologia
Flattening Filter Free (FFF), no Hospital
Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Realização de radioterapia intraoperatória
de mama baseada em sistema dedicado de
ortovoltagem (Intrabeam), no Hospital São
Rafael da Bahia, em Salvador.
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Registro do primeiro tratamento nacional
com radioterapia guiada por imagens (IGRT)
usando transponders, no Hospital Moinhos de
Vento, em Porto Alegre.

2017
Instalação do primeiro equipamento
dedicado de radioterapia em arco
volumétrico de alta velocidade, com IGRT
incorporado (Varian - Halcyon), no Hospital
Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo.

2019

2016
Utilização do primeiro sistema de IGRT por
monitoramento por superfície, conduzido
no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

2018

Instalação do primeiro equipamento de
radioterapia helicoidal com IGRT integrado
(TomoTherapy – Accuray) no Hospital Vila
Nova Star, em São Paulo

Implementação do primeiro equipamento
de teleterapia com tecnologia robótica
(Cyberknife), no Hospital Vila Nova Star,
em São Paulo.

Primeiro tratamento de Total Marrow
Irradiation (TMI) com terapia helicoidal no
Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

2020

5.2 Acidentes em radioterapia no Brasil e
no mundo
Como a radioterapia é um serviço complexo que envolve tecnologia, altas doses de radiação e
quantidade considerável de profissionais, acidentes e incidentes infelizmente ocorrem no mundo
todo. Exposição de acidentes é definida como “qualquer discrepância substancial entre a prescrição e entrega”, pela International Commission on Radiological Protection (ICRP), no que diz respeito,
por exemplo, à identificação do paciente, definição do volume-alvo, fracionamento e distribuição
da dose.
A partir de então, muitas lições gerais puderam ser aprendidas com esses acidentes. Uma delas
seria o acompanhamento diário do tratamento, realizando uma dosimetria in vivo dos pacientes,
e outra seria a obrigatoriedade de verificação secundária do cálculo de Unidades Monitoras inde-
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pendentes para detectar alguns dos erros. Também tiveram como lição a necessidade de incluir
auditorias externas para verificar todas as condições de irradiação relevantes clinicamente.
Os riscos relativos às novas tecnologias ou técnicas especiais são específicos e devem ser conhecidos por todos os usuários. Em particular, deve-se entender os riscos associados à informatização
e automação.
Além disso, o aspecto dosimétrico é um dos grandes desafios quando falamos de acidentes em radioterapia, pois as fontes de irradiação e os esquemas são complexos, e as etapas envolvidas nesse
tipo de tratamento são diferentes, dependendo das técnicas.
Falando em números, em 2018, o Sistema de Comunicação e Aprendizagem de Segurança para
Radioterapia (SAFRON) da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) registrou, entre 1986
e julho de 2018, 782 incidentes em radioterapia relatados mundialmente. Destes, 761 aconteceram
em teleterapia e 21 em braquiterapia.
Entre 1976 a 2007, ocorreram sérios acidentes e danos a pacientes com lesões por radiação. Dentre
esses acidentes, 1% dos pacientes foram a óbito devido à sobredose. Entre 1992 a 2007, mais de
4.500 incidentes foram informados, entre eles 9% foram erros relacionados ao planejamento, 38%
na transferência de informações e 18% na fase de tratamentos. Os demais 35% ocorreram em outros estágios, de acordo com a OMS.
No Brasil, até janeiro de 2015, foram relatados, para a Comissão Nacional de Energia Atômica, 4
acidentes ocorridos no período entre 2011 e 2014, entre estes, 1 com consequência fatal.
A seguir, para ilustração, seguem alguns relatos de incidentes mundiais mais significativos e de
grandes proporções:

Limitação nos cálculos e apresentação de dados do sistema de planejamento em uma clínica de radioterapia fez com que a equipe inserisse alguns

2000
Panamá

dados localmente. O Sistema de Planejamento calculou tempos de tratamento incorretos, aumentando o tempo de tratamento em 2x do tempo
normal, resultando em toxicidade por sobredose grave para vários pacientes. Mais de 11 pacientes morreram e a maioria dos pacientes expostos
apresentaram lesões, principalmente envolvendo lesão por complicações
retais pela radiação no intestino.
Falha de energia durante um tratamento e após a reiniciação do acelerador, quando um fusível da fonte de alimentação para o sistema de moni-

2001
Polônia

toramento de feixe não funcionou, levando a uma taxa de dose alta. Além
disso, um diodo foi desabilitado na cadeia de bloqueio de segurança. A combinação dessas duas falhas não indiciou nenhum problema durante a irradiação, mas, em seguida, causou toxicidade por sobredosagem de radiação
em cinco pacientes.
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Um acelerador linear para radiocirurgia ficou programado incorretamente
por quase um ano devido a um erro de calibração que incluiu PDD. Esse

2004-2005
Estados Unidos

evento afetou 77 pacientes com câncer cerebral, sendo entregue 55% a mais
de dose de radiação do que o prescrito

Paciente tratado com a técnica de IMRT cuja verificação confirmou que o
plano estava correto. Depois da revisão clínica, houve uma alteração do

2005
Estados Unidos

plano após 4 frações realizadas pelo paciente com redução do tamanho de
campo. Foi gerada uma nova fluência e movimentação do colimador Multilâminas. Porém, por problemas técnicos, o novo plano não salvou todas
as informações. Houve mensagens de erros do sistema, porém o usuário
reiniciou o processo e, quando reaberto, tudo pareceu correto. Apesar de
aparecer na tela do console alguma indicação que o colimador multilâminas não estava sendo utilizado, o mesmo foi ignorado. Após a realização do
controle de qualidade, três dias após o início do tratamento, foi constatado
que o paciente recebeu superdosagem de radiação.
Configuração incorreta do Acelerador Linear após a introdução de um novo
Sistema de Planejamento de Tratamento. Pacientes foram planejados como
se fosse filtro físico, ao invés do dinâmico. Houve toxicidade por sobredosa-

França

gem de radiação em 18 pacientes, 5 desses foram a óbito.
Após o comissionamento com equipamento não adequado para pequenos
tamanhos de campo e com dimensões inapropriadas, os dados foram in-

2006-2007
França

seridos no Sistema de Planejamento de Tratamento e todos os pacientes
tratados com o colimador multilâminas neste período foram tratados com
dose errada, resultando em 145 pacientes que receberam sobredose de radiação, alguns casos de até 200%.

Um erro no registro manual de dose em ficha de tratamento e na alimentação dos parâmetros no acelerador linear fez que uma paciente com leuce-

2011
Brasil

mia recebesse a dose total do tratamento em cada sessão programada. Essa
elevada dose acumulada de radiação desenvolveu queimaduras de terceiro
grau na cabeça, pescoço e orelhas, além de danos neurológicos, chegando
a óbito alguns meses depois.
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5.2.1 Segurança cibernética e lei geral de proteção
dos dados
Com o grande volume de dados envolvidos na evolução dos processos de radioterapia, além da utilização cada vez mais frequente de ambientes virtuais para guarda e registro de dados, o aspecto
de segurança cibernética passa a integrar de forma relevante o escopo da especialidade. Ataques
de hackers ao sistema têm sido frequentes em ambientes hospitalares e chegaram a atingir o Hospital de Amor, em Barretos, em junho de 2017. Na ocasião, houve suspensão de 1.400 sessões de
tratamento no setor de Radioterapia. Esse ataque foi considerado uma tentativa de roubar e obter
acesso dos sistemas de informação de computadores com uma intenção maliciosa. Neste exemplo,
o hospital deveria fazer o pagamento em dólares (Bitcoin) por computador invadido para os hackers, totalizando USD 300.000,00. Com o envolvimento da Policia Federal, o sistema foi isolado e, com
a ajuda das empresas de software, conduzido para formatação dos computadores e instalação das
aplicações de modo contínuo e ininterrupto. O prejuízo maior foi em relação ao backup dos servidores e Sistemas de Gerenciamento de tratamento. Estes backups são programados para serem
feitos todos os dias durante as madrugadas. Desta forma, os dados dos tratamentos realizados no
dia anterior ao ataque foram perdidos. O que garantiu a conferência dos tratamentos realizados
nos aceleradores lineares foram as assinaturas de dose diária feitas pelos tecnólogos/técnicos,
bem como o acesso aos aceleradores por uma agenda impressa que fica nos consoles dos equipamentos. Houve, portanto, a necessidade de que a equipe de física médica fizesse a conferência de
cada ficha de modo independente e o registro manual das informações dos tratamentos realizados
no dia do ataque. Esse exemplo mostra quão importante é integrar políticas de segurança de dados
e de redundância de arquivamento de informações. De qualquer forma, é mais uma frente de custo
para a já difícil sustentabilidade da radioterapia.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD (Lei 13.709/2018)
Essa lei foi sancionada em 2018 e entrou em vigor no Brasil a partir de agosto de 2020. Tem
como objetivo garantir maior proteção de usuários para empresas que armazenam dados pessoais de seus clientes, consumidores ou pacientes. Essa Lei foi inspirada nas condições estabelecidas pelo GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) da União Europeia e protege
o cidadão contra a coleta e a utilização abusiva de seus dados pessoais, proibindo qualquer
comunicação e compartilhamento de dados que tenha como objetivo obter alguma vantagem
econômica
Na saúde, o armazenamento, a administração e a movimentação dos dados de pacientes se
tornam muito mais preocupantes. Os hospitais e as clínicas somente podem guardar e manter os dados pessoais de seus usuários se houver autorização do titular, cuja documentação
deve possuir de forma clara e destaca como é feita a Política de Privacidade Institucional do
hospital.
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Além dos dados pessoais, essa lei também prevê a proteção de “dados sensíveis”, que são dados
que apresentam um caráter mais pessoal e privado sobre a vida do paciente, como condições
de saúde física e mental, histórico clínico, quadro de saúde, prontuário, tratamentos realizados, entre outros.
Dentre outros impactos que essa lei causa na área de saúde, o grande benefício será a criação
a longo prazo de um ambiente virtual mais seguro e confiável, pois permitirá a manutenção
do processo de virtualização desses dados, garantindo sistemas mais seguros, economias de
energia e de espaço físico, hardwares menos ociosos, além de proporcionar uma maior segurança dos dados, que é um dos objetivos principais da LGPD.

5.3 Tecnologia e produtividade
A tecnologia incorporada nos processos de radioterapia, além dos benefícios clínicos e de segurança, gera a possibilidade de um ganho de produtividade, principalmente associado à capacidade de
gerenciamento e de controle da grande quantidade de parâmetros envolvidos.
A incorporação de novas tecnologias facilita ainda mais a implementação de protocolos de fracionamentos mais curtos, conhecidos como protocolos de hipofracionamento. Tumores que antes
eram tratados em 35-40 frações de radioterapia, hoje podem ser tratados em 20 frações ou até
mesmo 5 frações, como exemplo de casos de próstata.
A criação de protocolos de hipofracionamento permite um aumento na produtividade e maior
fluidez dos departamentos de radioterapia. Em um país em desenvolvimento, como o Brasil, o hipofracionamento tem um papel ainda mais importante, pois diminui o problema com a questão
da superlotação dos equipamentos. Tratamentos que antes ocupavam a agenda dos equipamentos
durante 35 dias úteis, hoje, são realizados em menos dias e disponibilizam a agenda para a entrada
de um novo paciente. Um estudo europeu, realizado pela ESTRO (Sociedade Europeia de Radioterapia e Oncologia), estima que, em 2025, a média de frações por curso de Radioterapia na Europa
será de 17,6 frações.
Algumas das patologias que tem protocolos já bem estabelecidos de hipofracionamento moderado
e extremo são próstata e mama. Como são doenças de alta prevalência no Brasil, o impacto do
hipofracionamento pode ser ainda mais importante em termos de saúde pública. Fazendo essa
consideração, podemos notar ainda mais a importância dos tratamentos encurtados nestes casos.
Outro elemento importante da tecnologia foi a ampliação das indicações de tratamento. No campo
da radiocirurgia, essa ampliação em tratamentos funcionais, como em malformações arteriovenosas cerebrais (MAV) e na neuralgia do trigêmio, está cada vez mais acessível e segura com os
avanços em imagem integrada e com os mecanismos de entrega de dose. Em geral, a radioterapia
de alta tecnologia passa a agregar um elemento de segurança a mais no tratamento de tumores em
regiões de difícil acesso e próximas a órgãos sensíveis. Além das doenças benignas, tumores em
regiões de difícil acesso cirúrgico e próximos a órgãos nobres podem ser tratados com radioterapia
de alta tecnologia.
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Além dos benefícios no tratamento em si, os avanços tecnológicos tem ampliado as possibilidades
com estudos de inteligencia artificial e machine learning. São processos ainda em evolução com
base em banco de dados de tratamentos, processos, scripts e big data. Em um futuro próximo, teremos incorporados na rotina sistemas automatizados de planejamento, de controle de qualidade
e de radioterapia adaptativa, vinculados à mensuração de desfechos. Com a quantidade cada vez
mais crescente de dados na radioterapia é indiscutível um futuro baseado em analises de big data.
a utilização de inteligência artificial e aprendizado de máquina (machine learning) na radioterapia.
Através da criação e alimentação de bancos de dados, é possível não só usufruir de sistemas inteligentes e automatizados de planejamento, como também analisar desfechos clínicos dos tratamentos.

5.4 Processo regulatório e de registro
de tecnologias
5.4.1 CONITEC
O processo de avaliação e incorporação de tecnologias em saúde no Brasil evoluiu consideravelmente nos últimos anos. O primeiro evento promovido pelo governo brasileiro dedicado à avaliação de tecnologias em saúde ocorreu em 1983, em que as discussões ficaram focadas apenas em
questões como eficácia, custo-efetividade e transferência de tecnologia.
Apesar de o Brasil estar internacionalmente inserido no tema desde a década de 1980, apenas em
2006 o país passou a fazer parte da Rede Internacional de Agências de Avaliação de Tecnologias em
Saúde (International Network of Agencies for Health Technology Assessment – INAHTA), sob a coordenação da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS). No ano de 2008, a portaria n° 2.587, de 30 de outubro
(revogada pela Portaria nº 203, de 07/02/2012), transferiu a coordenação da Comissão de Incorporação de Tecnologias (CITEC) para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE).
Na década de 2000, a criação do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde
(DECIT) e outras iniciativas colocaram a Avaliação Tecnológica em Saúde (ATS) no centro do interesse das instituições governamentais nacionais, formando o Conselho de Ciência, Tecnologia e
Inovação do MS (CCTI) e o Grupo de Trabalho Permanente de Avaliação de Tecnologias em Saúde
(GT ATS), coordenado pelo DECIT, ambos em 2003, a Política Nacional em Ciência, Tecnologia e
Inovação em Saúde e a Comissão para elaboração de Proposta para a Política Nacional de Gestão
de Tecnologias em Saúde (PNGTS), ambas em 2005. Antes disso, o processo de incorporação de
tecnologias no SUS não existia.
A PNGTS foi criada com o objetivo geral de assegurar o acesso a tecnologias efetivas e seguras, de
modo a garantir ganhos de saúde, dados os recursos disponíveis, levando em conta algumas questões importantes referentes à incorporação de novas tecnologias, tais como:
(i) a expansão do complexo industrial da saúde;
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(ii) o fato de a importação pelos países em desenvolvimento de métodos diagnósticos e terapêuticos gerados por países desenvolvidos ser geralmente feita sem avaliação dos efeitos esperados e
sem considerar as características epidemiológicas e a infraestrutura de saúde dos países importadores da tecnologia;
(iii) o monitoramento incipiente dos resultados e dos impactos causados pelas novas tecnologias;
(iv) o lançamento e a difusão de novas tecnologias com impactos sobre os sistemas de saúde e
consequente pressão para incorporação, mesmo sem conhecimento sobre sua efetividade ou sem
estimativa dos recursos financeiros necessários para atender essa demanda.
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) foi criada pela lei 12.401, de
28 de abril de 2011, assistida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde (DGITIS), e substituiu a CITEC, que tinha a função de incluir novas tecnologias,
considerando apenas aspectos sociais e de gestão do SUS, e não levava em consideração algumas
características importantes para garantir um processo eficiente, transparente e ágil. Medicamentos, produtos para a saúde e procedimentos utilizados tanto nos diagnósticos das doenças como
nos seus devidos tratamentos e prevenções podem ser avaliados por essa Comissão.
O DGITIS foi criado em 2012 e tem como atribuições: acompanhar, subsidiar e dar suporte às atividades e demandas da Conitec e contribuir para a promoção do acesso e do uso racional de tecnologias seguras e eficientes, dentre outras. Esse departamento é composto pelas Coordenações:
•

•

Coordenação-Geral de Gestão de Tecnologias na Saúde – CGGTS, que incluem:
•

Coordenação de Monitoramento e Avaliação de Tecnologias em Saúde - CMATS;

•

Coordenação de Incorporação de Tecnologias - CITEC;

•

Coordenação de Gestão de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - CPCDT);

•

Coordenação-Geral de Inovação Tecnológica na Saúde - CGITS.

A estrutura de funcionamento da Conitec é composta por dois fóruns: o Plenário e a Secretaria-Executiva.

O Plenário é o fórum responsável pela emissão de recomendação sobre incorporação, exclusão ou
alteração das tecnologias no âmbito do SUS, sobre constituição ou alteração de protocolos clínicos
e diretrizes terapêuticas e atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Todas
as recomendações emitidas pelo Plenário são submetidas à consulta pública (CP) pelo prazo de 20
dias, exceto em casos de urgência da matéria, quando a CP terá prazo de 10 dias. As contribuições
e sugestões da consulta pública são organizadas e inseridas no relatório final da Conitec, que,
posteriormente, será encaminhado para o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos em Saúde para a tomada de decisão. O Secretário da SCTIE pode, ainda, solicitar a
realização de audiência pública antes da sua decisão.
A Secretaria-Executiva, exercida pelo DGITIS, é responsável pela gestão e coordenação das atividades da Comissão, bem como pela emissão de relatórios técnicos sobre a tecnologia avaliada, levando em consideração as evidências científicas, a avaliação econômica e o impacto da incorporação
da tecnologia no Sistema Único de Saúde.
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Figura 5.1 - Fluxo de incorporação de tecnologia

Fonte: Conitec (s.d.)..

Dentre as principais inovações estabelecidas pela Lei 12.401, que substitui a CITEC pela Conitec,
estão:
(i) a análise das solicitações de incorporação de tecnologias com base em evidências de eficácia,
efetividade, segurança e em estudos de impacto no sistema;
(ii) a oferta de tecnologias baseada em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT);
(iii) a participação da sociedade garantida por meio de representantes do Conselho Nacional de
Saúde (CNS);
(iv) o estabelecimento de prazos para conclusão do processo administrativo de incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias (180 dias corridos, prorrogáveis por mais 90, contados a partir
da data em que foi protocolado o requerimento);
(v) a obrigatoriedade de consulta pública e de audiência pública, se a relevância da matéria justificar, antes da tomada de decisão.
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Qualquer pessoa ou instituição pode solicitar a análise da Conitec a respeito da incorporação, alteração e exclusão de tecnologias no SUS, desde que sejam cumpridos os requisitos documentais
exigidos legalmente.
De acordo com a Lei 12.401/2011 e o Decreto 7.646 (art. nº 25): “A partir da publicação da decisão de
incorporar tecnologias em saúde, ou protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, as áreas técnicas
terão prazo máximo de 180 dias para efetivar a oferta ao SUS”. Assim, o Ministério da Saúde tem
um prazo de 180 dias para disponibilizar a tecnologia incorporada, a partir da data de sua publicação em DOU. Esse prazo se faz necessário para os trâmites operacionais de negociação de preço,
compra, distribuição e elaboração de protocolo clínico para orientação de uso racional.

5.4.2 ANVISA e CONITEC
O papel da Conitec difere bastante do papel da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
na avaliação das tecnologias. A Anvisa realiza uma avaliação de eficácia e segurança de um medicamento ou produto para a saúde visando à autorização de comercialização no Brasil. No entanto,
para que essas tecnologias possam ser utilizadas na rede pública de saúde (SUS), além de receber o
registro da Anvisa, elas precisam ser avaliadas e aprovadas pela Conitec, que considerará a análise
da efetividade da tecnologia, comparando-a aos tratamentos já incorporados no SUS.
Caso a nova tecnologia demonstrar superioridade em relação às tecnologias já ofertadas no SUS,
serão avaliados também a magnitude dos benefícios e os riscos esperados, o custo de sua incorporação e os impactos orçamentário e logístico que trará ao sistema.

5.4.3 ANS e CONITEC
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem assento no plenário da Conitec e, portanto,
participa do processo de avaliação de incorporação de tecnologias no elenco do SUS. Por sua vez, a
Conitec também tem representação no grupo da ANS que atua no trabalho de revisão do rol de procedimentos e eventos em saúde. A ANS tem a responsabilidade de revisar o Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde, que é a referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de
planos de saúde (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia e plano referência), contratados
pelos consumidores a partir de 02 de janeiro de 1999. Esse trabalho é realizado com a participação
de um grupo técnico composto por representantes de operadoras de planos de saúde, prestadores
de serviços e entidades de defesa do consumidor, entre outros atores do mercado de saúde suplementar.
As tecnologias que tiveram sua incorporação negada por falta de evidências de benefício e por
problemas com a segurança na Conitec poderão ter a sua incorporação negada no rol da Saúde
Suplementar.
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5.4.4 Rol de procedimentos
O Rol de Procedimentos corresponde à listagem mínima obrigatória de exames, consultas, cirurgias e demais procedimentos que os planos de saúde devem oferecer aos consumidores. O primeiro
Rol de Procedimentos estabelecidos pela ANS foi definido pela Resolução de Conselho de Saúde
Suplementar – CONSU 10/1998.
Diferentemente do SUS, a incorporação de novas tecnologias em saúde e a definição de regras para
a sua utilização são definidas pela ANS por meio dos sucessivos ciclos de atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde, que ocorrem a cada dois anos.
O ciclo de atualização do Rol se inicia com ato de deliberação da Diretoria Colegiada da ANS (DICOL), que define um cronograma, fixando prazo para apresentação das propostas de atualização,
mediante o preenchimento do formulário eletrônico chamado FormRol.
O art.9 da RN nº 439/2018 estabelece os requisitos obrigatórios de informação para a apresentação
de uma proposta de atualização do Rol, entre eles: a apresentação de um Parecer Técnico Científico
(PTC) ou Revisão Sistemática com a descrição das evidências científicas relativas à eficácia, efetividade, acurácia e segurança da tecnologia em saúde em proposição, bem como estudo de Avaliação
Econômica em Saúde (AES) e Análise de Impacto Orçamentário (AIO) da proposta. Para elaboração
do PTC/Revisão Sistemática, da AES e da AIO, deverão ser utilizadas como referência edições atualizadas de diretrizes metodológicas do Ministério da Saúde, elaboradas para cada um dos temas
e disponíveis na biblioteca virtual da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
(CONITEC).
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Figura 5.2 - Fluxo das etapas de atualização do rol

Fonte: GOV.BR (s.d.).

Todos os interessados podem enviar proposta de atualização do Rol, isto quer dizer que tanto as
pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem encaminhar suas propostas de incorporação ou
desincorporação de tecnologia em saúde; inclusão, exclusão ou alteração de Diretriz de Utilização
(DUT); ou alteração de termo descritivo de procedimento ou evento em saúde já listado no Rol.
Por fim, cabe à ANS realizar a análise técnica das propostas elegíveis, isto é, as que cumprirem
todos os requisitos de informação dispostos no art. 9 da RN 439/2018. Após a etapa de análise
técnica, as propostas serão submetidas à Consulta Pública, subsidiando as decisões sobre as atualizações do Rol.
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Figura 5.3 - Critérios para elegibilidade de uma proposta

Fonte: GOV.BR (s.d.).

5.5 Reflexões sobre as questões que nortearam
o estudo da tecnologia
PERGUNTA 1: O que precisa ser feito até 2030 para incentivar a absorção de novas tecnologias de
forma autossustentável?

PERGUNTA 2: O que precisa ser feito até 2030 para qualificar o impacto do benefício das novas
tecnologias no acesso da radioterapia e no resultado terapêutico?
As duas perguntas, de alguma forma, são integradas. Está muito claro que o custo envolvido com
as novas tecnologias é um dos principais limitadores para a sua incorporação na radioterapia. A
exemplo do que é observado na maior disponibilidade de aceleradores com fótons e elétrons no
país, simplesmente pelo maior valor agregado da remuneração, o aspecto econômico se confirma
como um dos gargalos de incorporação. A percepção de valor é um dos elementos que dificulta
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ainda mais esse cenário, e a mensuração desse valor nas tecnologias de radioterapia é essencial
para mudar esse contexto.
Foram explorados aspectos de registro de tecnologia na Anvisa como limitador de disponibilidade
tecnológica no país, mas apesar de ser um processo extremamente burocrático, as empresas entendem que não é uma barreira relevante no que diz respeito a tempo. Já o processo de liberação
pela Conitec e o registro no rol de procedimentos da ANS enfrentam aspectos de resistência política, vinculados principalmente pelo risco de impacto orçamentário. O documento de negativa à
incorporação de IMRT em câncer de cabeça e pescoço pelo SUS é um exemplo claro disso. Mesmo
com um benefício indiscutível de redução de morbidade que pode impactar em desfecho clínico,
o procedimento foi negado pela Conitec, baseando-se em argumentos e elementos científicos de
baixa qualidade. A percepção de valor deve ir além do elemento econômico e esse é o principal
aspecto para atingir a sustentabilidade. Mensurando desfechos clínicos e gerando economia de
escala com tratamentos mais precisos e menos tóxicos é possível reduzir efeitos colaterais e custos
de operação. Esses resultados favoráveis justificam a incorporação de novas tecnologias no serviço
de radioterapia. São ações propositivas para fomentar o acesso a tecnologia em radioterapia:
•

Organização de grupos cooperativos nacionais para mensuração de resultados com tecnologias de radioterapia, coordenados por sociedades de especialidade.

•

Suporte do Governo Federal com incentivo ao desenvolvimento de pesquisa em radioterapia
nas universidades e unidades públicas de tratamento de radioterapia de alto volume.

•

Fomento da indústria de radioterapia para mensuração de desfechos clínicos e técnicos com
as novas tecnologias registradas em território nacional.

•

Organização de banco de dados de registro prospectivo de desfechos, com financiamento por
agências de fomento e indústria.

•

Desenvolvimento de estudos de economia em saúde sobre impacto do custo de radioterapia
frente ao benefício da modalidade, em retorno social e financeiro à sociedade, seja com ganho
produtivo de pacientes curados como a economia de tratamentos complementares desnecessários.

•

Trabalho junto ao Governo Federal para busca de incentivos financeiros tributários na linha
produtiva da radioterapia que reduzam o impacto atual do custo na especialidade.

•

Uso de ferramentas de Big Data integradas ao SIA/SUS para mensuração de desfechos e estratificação de elementos de tecnologia como fatores prognósticos.

5.6 Tecnologias em radioterapia
São diversas técnicas e modalidades para o uso da radiação ionizante com intenção terapêutica. A
seguir, apresentam-se descritivos das principais técnicas e modalidades, bem como seus avanços
tecnológicos e usos diversos nos tratamentos médicos:
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ORTOVOLTAGEM
Os equipamentos de ortovoltagem, baseados em raios X de energia limitada, foram as primeiras
máquinas utilizadas em larga escala para tratamentos de radioterapia externa. Todos os padrões
básicos de doses terapêuticas, fracionamentos, doses de tolerância, dosimetria clínica e física e
técnicas de localização foram obtidos a partir da experiência acumulada com a utilização desses
equipamentos. A energia desses equipamentos permitia o tratamento de estruturas mais profundas se comparada aos tratamentos superficiais, poré, com um alcance ainda limitado. Por isso,
podemos afirmar que a ortovoltagem e a terapia superficial constituíram a base primária sobre a
qual foram estabelecidos todos os princípios da radioterapia moderna.

RADIOTERAPIA CONVENCIONAL (2D)
Método mais antigo cujo planejamento é feito através de radiografias bidimensionais ou mesmo de
referências de anatomia topográfica. Nesta modalidade, os volumes são definidos de forma mais
grosseira, com margens generosas para as incertezas, a fim de garantir o envolvimento do alvo
dentro do feixe de radiação. Como não é uma técnica muito precisa, as margens de segurança promovem a irradiação de tecidos sadios que, além de aumentar o risco de efeitos colaterais, impedem
o escalonamento de dose em algumas doenças.
Não era incomum nessa técnica o uso de blocos de proteção padrão não personalizados ou, ainda,
em situações específicas, do uso de campos retangulares sem blocos de colimação.
Existem ainda equipamentos operacionais de simulação dedicados, baseados em radiografias simples ou fluoroscopia, com configuração de mesa, gantry, colimadores e bandejas similares aos dos
aceleradores lineares de baixa complexidade, chamados de Simuladores de Radioterapia. Essas
máquinas eram uma alternativa para ganho de produtividade em serviços com grande volume,
uma vez que o tempo de planejamento no aparelho ocupava o tempo de tratamento de outros
pacientes. Essa tecnologia ainda está presente em um substancial número de serviços de radioterapia do país. Com a chegada dos aceleradores digitais e os sistemas de planejamento computadorizado, associado a uma maior disponibilidade de tomógrafos, os serviços evoluíram, caminhando
para uma transição aos planejamentos tridimensionais. Vale o registro que, apesar de ser uma
técnica de menor precisão e qualidade, ainda tem seu papel definido principalmente no contexto
do tratamento paliativo.

RADIOTERAPIA TRIDIMENSIONAL CONFORMADA (3D)
Técnica que chegou ao Brasil em meados da década de 90 e que permite o planejamento de radioterapia baseado em imagens de tomografia computadorizada (TC) e a construção de volumes
tridimensionais, trazendo maior precisão e avaliação espacial de distribuição de dose tanto no
volume-alvo quanto nos volumes dos órgãos sadios adjacentes. Essa técnica agrega ainda a possibilidade de fusão com outras modalidades de imagens, como a ressonância magnética ou mesmo
o PET-CT, aumentando a precisão na identificação dos volumes envolvidos e reduzindo o risco de
potenciais efeitos colaterais.
Os primeiros registros de tratamentos com radioterapia tridimensional datam da década de 1980,
com publicações de resultados no início dos anos 1990. No Brasil, o primeiro tratamento tridimensional foi conduzido em 1993. A técnica, nos seus primórdios, contemplava a construção de blocos
personalizados de ligas metálicas, bastante pesados, e que, individualmente, para cada incidência
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do feixe de radiação, tinham uma abertura definida conformando o contorno do volume-alvo. Com
o desenvolvimento dos aceleradores lineares, incorporou-se o acessório MLC, colimador de múltiplas lâminas. Trata-se de um colimador secundário ou terciário, com diversas lâminas paralelas,
posicionadas na saída do feixe de radiação, que, de forma automatizada, arranjam-se de forma
a definir a abertura conformada do feixe de radiação. Os primeiros modelos tinham lâminas de
10mm e, atualmente, já existem sistemas com lâminas de 2,5mm, o que melhora muito a resolução
da conformação destes feixes. O censo do Projeto RT2030 encontrou 314 equipamentos com MLC,
ou seja, 77,8% dos 409 que trataram pacientes em 2019. Considerando que essa tecnologia hoje
não só traz mais agilidade ao tratamento, como também segurança e personalização em maior
alcance, o RT2030 também considerou esse acessório um item essencial para uma radioterapia
contemporânea de qualidade.
Para a radioterapia tridimensional conformada, é fundamental a existência de um equipamento
de tomografia computadorizada que disponha de uma mesa plana, com as mesmas características
da mesa de tratamento, além de um sistema de lasers de localização devidamente calibrado.
Uma vez planejado e calculado, o caso de radioterapia em um sistema computadorizado, os elementos cartesianos de posicionamento são disponibilizados para uso na primeira sessão de tratamento a partir das referências marcadas na tomografia. O primeiro dia de tratamento deve,
obrigatoriamente, contar com a presença do médico e do físico médico para validação, no paciente,
do posicionamento definido no computador. Essa validação pode ser feita através de radiografias
ou, ainda, de uma tomografia tipo ConeBeam (CBCT) em acessório vinculado ao acelerador linear.
O Projeto RT2030 entende que a técnica tridimensional conformada deve ser o mínimo de tecnologia a ser utilizada para aplicação de radioterapia, projetando hoje o conhecimento da especialidade
em uma necessidade para o ano de 2030.
Entende também que o controle de qualidade do tomógrafo, a validação dos algoritmos de cálculo
dos sistemas de planejamento e a dosimetria do feixe de radiação são elementos fundamentais
para a utilização desta técnica de radioterapia.

IMRT (RADIOTERAPIA COM INTENSIDADE MODULADA DE FEIXE)
A radioterapia de intensidade modulada (IMRT) é uma evolução da radioterapia tridimensional,
onde a modulação do feixe de radiação pode ser feita por blocos, lâminas estáticas ou ainda pelo
movimento dinâmico de lâminas. Essa movimentação, associada ou não à variação da taxa de
dose, permite que doses diferentes de radiação sejam entregues em cada voxel do volume irradiado. O IMRT é uma técnica de radioterapia que permite esculpir a dose de radiação com relação ao
volume-alvo de tratamento, possibilitando, assim, a também redução de dose em tecidos sadios
adjacentes.
Os primeiros registros de IMRT na literatura datam de 1993, quando o sistema NOMOS Peackock
foi comissionado. Os tratamentos iniciais se deram em 1995 e envolveram câncer de próstata, um
tumor que necessita de altas doses de radiação e que tem a limitação desse escalonamento pela
contiguidade com um órgão muito sensível, que é o reto. Estes reportaram excelentes resultados
clínicos. No Brasil, o primeiro tratamento com a tecnologia foi realizado no ano 2000, também para
um caso de próstata.
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Nos seus primórdios, o IMRT era uma tecnologia muito complicada pela necessidade de um grande
poder de processamento dos sistemas de planejamento e por conter algoritmos com cálculos complexos. Outro elemento complicador era a necessidade de um controle de qualidade mais exigente,
pelos gradientes de dose elevada, além da heterogeneidade envolvida com múltiplos parâmetros
associados. Na época, havia registros de planejamentos com duração de mais de duas semanas
para serem concluídos pelos computadores disponíveis. Com o avanço do poder de processamento,
os sistemas de planejamento de hoje conseguem calcular um IMRT em alguns minutos, reduzindo
muito o custo.
São técnicas de IMRT:
Step and
shoot

O gantry se posiciona em cada incidência de tratamento, definidas em diversas
angulações diferentes, e a dose é administrada em segmentos superpostos de
forma cumulativa.
O gantry se posiciona em cada incidência de tratamento e a dose é administrada
de forma contínua com a movimentação das lâminas do MLC, modulando a dose

Sliding

juntamente com a variação de sua taxa. A técnica agrega muito mais velocidade

window

ao tratamento, reduzindo, assim, o risco de movimentação do paciente durante
tratamentos muito longos. A adição de mais uma variável, no caso o movimento
das lâminas do MLC, implica em cada vez mais cuidados com controle de qualidade.

Arco
volumétrico
ou VMAT

Tratamento
Helicoidal

Nesta modalidade, além da movimentação do MLC, acrescenta-se a variação da
taxa de dose, a movimentação contínua e a variação da velocidade do gantry. Com
relação às demais técnicas de IMRT, essa é a modalidade mais rápida para entregar
a dose atualmente.
Além da movimentação do MLC, da variação da taxa de dose e da movimentação
do gantry, acrescenta-se a movimentação de mesa. O tamanho da área irradiada,
nesta modalidade, é dependente da amplitude de movimento da mesa.

IGRT (RADIOTERAPIA GUIADA POR IMAGEM)
O Instituto Nacional do Câncer Americano define radioterapia guiada por imagem (IGRT) como um
procedimento que usa uma imagem de referência que permite guiar o feixe de radiação durante a
radioterapia. A radioterapia guiada com imagem pode ser realizada a partir de imagens tomográficas, ultrassonografias, radiografias ou outras técnicas de imagem que atendam ao propósito. O
uso dessa tecnologia permite mais precisão do feixe, reduzindo a necessidade de margens de segurança generosas e promovendo menor irradiação dos tecidos adjacentes aos alvos da radioterapia.
A seguir, apresentam-se detalhes de algumas modalidades de IGRT:
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Electronic Portal Image Devices são acessórios de aceleradores lineares, fixos nos
gantries dos equipamentos, que realizam imagens bidimensionais. Os EPIDs
podem utilizar a radiação de megavoltagem dos aceleradores ou mesmo fontes
de emissão de radiação de quilovoltagem. Usualmente, imagens ósseas ou
EPID

mesmo fiduciais radio-opacas são usadas como referência de posicionamento.
A diferença entre as duas é a melhor qualidade e resolução das imagens KV.
Uma vantagem de ter esses mecanismos eletrônicos de imagem integrados é
a velocidade de aquisição e o menor tempo necessário para eventuais ajustes.
Quanto mais demorado o tratamento, maior o risco do paciente se mexer,
comprometendo a essência do próprio IGRT.
Tomografia tipo Cone Beam é um dispositivo de imagem, também fixo ao gantry
do acelerador linear, constituído de uma fonte e um detector de raios X que

CBCT

cria uma imagem tridimensional girando em torno do paciente. O produto
dessa imagem é fusionado à tomografia de planejamento, permitindo ajustes
muito mais precisos, principalmente por facilitar a visualização de tecidos
moles.
O uso de equipamentos de ultrassonografia tem um papel importante no
posicionamento de tratamentos de alvos em estruturas de partes moles,

Ultrassonografia como a próstata e a mama. Normalmente, dispõem de acessórios de
localização espacial infravermelha, integrados à mesa de tratamento, para o
reposicionamento dos alvos, se necessário.
São implantes colocados dentro ou próximo dos alvos de tratamento (próstata,
pulmão, linfonodos ou outras estruturas de partes moles) que emitem um sinal
Transponders

específico, que é captado por um equipamento dedicado integrado à mesa de
tratamento, permitindo ajustes finos de posicionamento. Essa técnica pode
fazer o monitoramento intrafração, acompanhando o movimento do alvo.
O uso de esferas reflexivas fixas em acessórios de posicionamento, como

Infravermelho

máscaras, associado a câmeras de alta resolução, auxiliam no posicionamento
dos pacientes para tratamento.
Trata-se de uma técnica que realiza um monitoramento da superfície
do paciente através de uma tecnologia recente que usa câmeras de alta

Surface Tracking

resolução que mapeiam o contorno do paciente. Pode ser utilizada tanto para
o posicionamento do paciente como para o monitoramento desse paciente
durante a sessão, interrompendo o feixe quando o deslocamento for maior que
o esperado.
Tecnologia que contempla um sistema de fontes emissoras de radiação no
piso e sensores no teto do bunker, com possibilidade de realizar fluoroscopia,

ExacTrac®

integrados com o sistema do acelerador linear. Esse dispositivo produz
imagens ortogonais para verificação do posicionamento dos pacientes,
usando referências ósseas ou de fiduciais. Essa tecnologia permite também o
monitoramento interfração.
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Equipamentos
com imagem
de tomografia
helicoidal
integrados
Synchrony®

Existem aceleradores lineares com o princípio de entrega de dose em
arco helicoidal, integrado com o movimento da mesa de tratamento. Esses
equipamentos dispõem de um sistema de imagens de tomografia também
helicoidal, realizada para todos os pacientes.
Tecnologia baseada em raios X que permite o rastreamento e correção do
movimento durante a entrega do feixe em tempo real.

Mais recentemente, foram lançados equipamentos de tratamento geminados com aparelhos de
ressonância nuclear magnética. Existem também protótipos de Linacs integrados também a equipamentos de PET-CT. O racional é trazer a melhor qualidade de imagem para auxiliar na identificação do alvo de tratamento e das estruturas sadias, reduzindo a magnitude das margens, aumentando a precisão e diminuindo a dose em tecidos sadios.
Outro elemento de avanço tecnológico que também pode ser considerado neste tópico, apesar de
não utilizar de imagens para a avaliação de movimentação intrafração, é o Gating Respiratório.
Trata-se de uma técnica que funciona como um gatilho para disparar a dose de radiação quando
determinados parâmetros de movimento com o ciclo respiratório são obedecidos, permitindo redução de margens de segurança. Existem algumas modalidades de gating, como os sistemas de
infravermelho, tracking de fiduciais com radiografias, além de sistemas de treinamento de pacientes, como o ABC (active breathing coordinator).

ELETRONTERAPIA
Alguns aceleradores lineares têm a capacidade de produção de feixes clínicos de eletrons além dos
habituais feixes de fótons. Os elétrons têm como característica principal a absorção superficial da
dose, na interação da radiação com o paciente, sendo ideal para o tratamento de lesões superficiais.
Outra possibilidade de uso é a combinação com energia de fótons, em feixes definidos como mistos, para melhorar a cobertura de volumes tanto profundos como superficiais. Habitualmente, as
indicações do uso dessa energia não contemplam 3% dos casos regulares dos serviços de radioterapia no País. Paradoxalmente, 62% dos aceleradores lineares no Brasil têm esse recurso. Isso explica
porque os tratamentos conduzidos em máquinas com elétrons no SUS, supostamente por serem
mais caras, pagavam melhor do que equipamentos somente com fótons, mesmo que a energia
usada fosse fótons e não elétrons.

Com o conhecido e crônico subfinanciamento da
radioterapia nacional, houve uma tendência em
investimento em máquinas com maior capacidade de
valor agregado no reembolso.
BETATERAPIA
A betaterapia consiste no uso de placas radioativas emissoras de partículas beta, radiação superficial com alcance limitado e totalmente absorvida pela pele. Uma das principais indicações é no
tratamento profilático de quelóides, quando é aplicada precocemente sobre um ferimento cirúrgico com o objetivo de reduzir a intensidade do processo cicatricial. O uso mais comum é a energia
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do decaimento do estrôncio-90 (Sr-90), que possui uma meia-vida de 28,5 anos e emite partículas
beta com energia máxima de 0,546MeV. Outra aplicação usual é no tratamento de patologias de
conjuntiva ocular, como o pterígio ou mesmo os tumores epiteliais.

TOTAL BODY IRRADIATION (TBI)
A irradiação de corpo inteiro, do inglês Total Body Irradiation (TBI), é uma importante técnica que
utiliza feixe de fótons de megavoltagem, com baixa taxa de dose, para induzir aplasia medular,
combinada com altas doses de quimioterapia, no programa de condicionamento de transplante
de medula óssea. O TBI tem vantagens sobre alguns programas de condicionamento só com quimioterapia, pois reduz o risco de rejeição ao transplante. Os esquemas podem variar de uma única
dose até múltiplas doses fracionadas e têm a necessidade de elementos de dosimetria e controle
de qualidade específicos. No censo RT2030, somente 15% dos serviços do país descreveram a realização destes procedimentos.

TOTAL MARROW IRRADIATION (TMI)
A irradiação de medula total (TMI) foi introduzida no tratamento de doenças malignas hematopoiéticas com o objetivo de reduzir as toxicidades induzidas pela irradiação corporal total (TBI). A
TMI é uma das técnicas mais desafiadoras de planejamento e aplicação da radioterapia, pois toda
a medula óssea deve ser irradiada, enquanto se preserva os órgãos próximos em risco (OARs). O
planejamento de tratamento inverso (IMRT/VMAT) e técnicas de IGRT são necessárias.

TOTAL SKIN IRRADIATION (TSI)
A irradiação de toda a pele, do inglês Total Skin Irradiation (TSI), é uma técnica especial que utiliza
energia de elétrons para tratamento de toda a superfície da pele. Pela característica de alcance
superficial dessa energia, a dose não envolve estruturas profundas, embora exista uma complexidade inerente às irregularidades dos contornos do corpo e as junções de campos. É utilizada principalmente para o tratamento de linfomas de Células-T. Poucos são os centros do país que realizam
a técnica. No censo RT2030, somente 6 serviços informaram que há estrutura para a realização do
procedimento, o que dá 2% do total de serviços do país.
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IORT (RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA)
A radioterapia intraoperatória (IORT) é uma técnica que pressupõe a administração direta de radiação, durante o procedimento cirúrgico, quando o volume-alvo está exposto, poupando os tecidos normais adjacentes e principalmente o trajeto até ele. Habitualmente, é utilizada para esterilização de doença microscópica após a retirada do tumor, em neoplasias de mama, sarcomas
e tumores gastrointestinais. Nesses últimos, com o grande benefício de se retirar do trajeto da
radiação as alças intestinais, reduzindo sobremaneira o risco de toxicidade.
Os equipamentos mais habitualmente usados para o IORT, dedicados ou não, se baseiam em energias de elétrons e de ortovoltagem até 50kv. Outra estratégia para a técnica é o uso de braquiterapia de alta taxa de dose, com cateteres ou malhas.

Somente 3% dos serviços de radioterapia do país
registraram o uso de IORT no ano de 2019.
RADIOCIRURGIA (RCir)
A radiocirurgia é um procedimento de teleterapia usado para lesões cranianas que pressupõe precisão milimétrica do feixe e a localização do volume-alvo, usando coordenadas estereotáxicas.
Essa precisão pode ser garantida através da fixação da cabeça do paciente através de um frame
estereotáxico, que é fixado no crânio do paciente ou, contemporaneamente, através de máscaras
termoplásticas de alta resistência (sistema frameless). Nesse último exemplo, ainda existe o risco
de uma certa flexibilidade milimétrica nas máscaras. Esse potencial erro de isocentro é corrigido,
no momento da entrega da dose, através de sistemas de imagem volumétricos dedicados como
o CBCT (radioterapia guiada por imagem IGRT). Outro elemento tecnológico para ajustar esses
pequenos erros de isocentro são as mesas robóticas, que possuem seis níveis de movimento, agregando ainda mais precisão, ou ainda o sistema de rastreamento do isocentro com correção durante
a entrega do feixe em tempo real, utilizando inteligência artificial.
Essa é uma técnica relativamente antiga que teve seu primeiro procedimento realizado no Brasil
em 1993, mas que vem se popularizando nos últimos 10 anos com a evolução tecnológica dos equipamentos e com a utilização dos sistemas frameless.
As radiocirurgias podem ser feitas tanto em aceleradores lineares como em equipamentos dedicados como os Gamma Knife e o Cyber Knife. O Gamma Knife é um equipamento que integra
diversas fontes radioativas de cobalto direcionadas para um isocentro, que é posicionado dentro do
volume-alvo de tratamento. No Brasil, existem 4 unidades operacionais dedicadas à radiocirurgia
craniana (GK). Já o CyberKnife é um acelerador linear acoplado a um braço robótico, que tem um
grau elevado de liberdade para incidências de feixes de radiação, com somente um equipamento
instalado no País até a publicação deste documento. Os aceleradores lineares que fizeram radiocirurgia até dezembro de 2019 são 113 no Brasil, ou seja 27,6% dos equipamentos, distribuídos em
103 serviços (37%) segundo o censo RT2030.

RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA EXTRACRANIANA - SBRT/SABR
O termo SBRT é uma sigla em inglês, derivada de Stereotactic Body Radiation Therapy, que significa
Radioterapia Estereotáxica corpórea ou extracraniana. A Sociedade Americana de Radioterapia
(ASTRO) define a técnica como o uso de grandes doses de radiação (maiores que 6Gy/d), entregues
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em 5 ou menos frações. Por conta das características radiobiológicas únicas envolvidas na técnica, cunhou-se o termo ablativo, e o uso do termo SABR (do inglês Stereotactic Ablative Radiotherapy)
também é apropriado.
Por conta das doses elevadas, em alvos muitas vezes próximos a estruturas sadias sensíveis, é
imperativa a sua vinculação ao uso de técnicas de localização por imagem (IGRT) e, também, a sistemas de fixação de precisão. Acessórios como os sistemas de rastreamento em tempo real do alvo
acrescentam ainda mais precisão ao tratamento. A SBRT tem sido usada tanto para tratamento
radical de tumores primários como para tratamento de metástases, nas mais diversas topografias.
O uso da técnica vem acompanhando a evolução tecnológica dos equipamentos no Brasil nos últimos anos.

O Censo RT20301 quantificou 99 (24,2%) equipamentos no
Brasil que realizaram procedimentos de SBRT, em 2019.
ADAPTIVE RADIATION THERAPY
O monitoramento diário dos alvos de tratamento com IGRT passou a identificar mudanças destes
volumes com a progressão da entrega da dose. Um exemplo interessante são os tumores epiteliais
com grande resposta à radioterapia, como colo de útero e pulmão. Essas neoplasias apresentam
reduções dramáticas de volume durante seu curso, que implicam na necessidade de ajuste dos
planejamentos. Se pensamos em IMRT em que os gradientes de dose são grandes, pequenas mudanças no volume podem levar pontos quentes de dose para dentro de estruturas sadias de órgãos
de risco (OAR). Uma estratégia para resolver essas mudanças de volume é o replanejamento dos
tratamentos, com novas tomografias, ajustes manuais dos volumes envolvidos e novos cálculos. A
evolução tecnológica vem desenvolvendo ferramentas para acelerar e automatizar esse processo,
seja com algoritmos de cálculo, seja com equipamentos dedicados que identificam as mudanças
com o IGRT e corrigem as alterações de forma integrada com o plano original no sistema de planejamento. Essa deve ser a nova fronteira para tratamentos cada vez mais personalizados.
A radioterapia adaptativa pode ser realizada de forma offline, em que a adaptação do plano é realizada entre as sessões ou novas tecnologias têm possibilitado a realização online do processo
adaptativo, permitindo a adaptação do planejamento antes do início de cada sessão de tratamento.

PROTONTERAPIA
A terapia com prótons é um conceito da década de 1970, que passou por uma atualização tecnológica nos últimos 10 anos e vem com um crescimento expressivo no mundo. O princípio da tecnologia
é a utilização de um fenômeno físico definido como Bragg Peak, em que a ionização ocorre a uma determinada profundidade, com a entrega de boa parte da dose. No trajeto até o ponto da ionização, a
quantidade de radiação depositada é pequena, o que preserva os tecidos sadios adjacentes ao alvo.
Um dos grandes limitadores da terapia de prótons é o custo, pela complexidade de equipamentos
e pessoal necessários para operação do centro. Os serviços com múltiplas salas de tratamento

1 O Censo RT2030 será detalhado no capítulo 8.
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estão dando espaço para opções de único gantry, em equipamentos compactos que reduzem muito
o custo, mas que ainda são um desafio de sustentabilidade para os países em desenvolvimento.
Dentre as indicações mais consistentes para o uso da tecnologia estão os tumores pediátricos. A
baixa dose espalhada conceitualmente reduz o risco de segunda neoplasia, um benefício expressivo, considerando os excelentes resultados de cura nas crianças, com expectativa de vida elevada e
tempo para desenvolver esses tumores.
Ainda não existem equipamentos operacionais na América Latina ou, ainda, no hemisfério sul.
Um projeto do governo argentino está em andamento, em conjunto com a agência aeroespacial
daquele país, para o uso dividido da instalação entre pesquisa e assistência médica.

Os projetos de prótons têm um tempo de desenvolvimento de
cerca de 5 anos, desde as conversas iniciais até o tratamento
do primeiro paciente. Pensando em 2030, com a idealização
de uma assistência integral em radioterapia para a população
brasileira, esse assunto deveria ser discutido imediatamente
junto ao governo brasileiro.
Com a evidência de benefício do uso de prótons em pediatria e considerando a incidência dessas
neoplasias no país, projeta-se para 2030 uma potencial necessidade de até 5 salas de prótons para
tratar todos esses pacientes segundo referências do PTCOG (Proton Therapy Cooperative Oncology
Group). Esse desafio é gigantesco por conta do investimento necessário e principalmente pela sustentabilidade. Hoje, no Brasil, seguimos com dificuldade de acesso para fótons, por conta da infraestrutura e da dissociação de custo e reembolso. As dimensões continentais do país são também
um entrave logístico para o planejamento de uma cobertura adequada para a tecnologia. Como
pontuado, esse é um assunto que deve entrar na agenda de planejamento de saúde do Brasil para
a próxima década.

BRAQUITERAPIA
A braquiterapia é uma técnica de radioterapia em que a fonte emissora de radiação encontra-se
próxima do alvo de tratamento.
São modalidades de braquiterapia:
Quando as fontes radioativas atravessam o volume alvo através de agulhas,
Intersticial

sementes ou cateteres (exemplos de uso: tumores de língua, mama, próstata,
sarcomas, etc.).
Quando os aplicadores de braquiterapia estão dentro de cavidades ficam po-

Intracavitária

sicionados dentro de cavidades anatomicas (exemplos de uso: colo uterino
e endométrio).

Intraluminal

De contato

Quando os cateteres são posicionados dentro de lumens de órgãos (exemplos de
uso: pulmão e esôfago).
Quando os aplicadores estão na superfície do alvo (exemplo de uso: em tumores
epiteliais de pele, melanomas oculares e tratamento de queloides).
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As fontes de braquiterapia mais utilizadas atualmente são a de Irídio 192, com alta taxa de dose,
que substituíram as fontes de Césio 137, de baixa taxa de dose. Equipamentos mais novos estão
trazendo a alternativa do uso de Cobalto para braquiterapia, ainda não disponiveis no Brasil, com
o benefício de uma meia vida de 5,27 anos.
Para os procedimentos intersticiais de próstata, no Brasil, o isótopo mais utilizado é o Iodo 125.
Esse isótopo também é utilizado para implantes oftálmicos, juntamente com o Rutênio.
Um grande desafio operacional, hoje, com a braquiterapia, é a burocracia de importação de fontes,
principalmente em isótopos de meia vida mais curta. Os atrasos comprometem a atividade das
fontes e o rendimento operacional dos serviços.

Mais de 97% dos procedimentos de braquiterapia no Brasil,
em 2019, foram ginecológicos, o que traduz a influência
das tabelas do SUS nas indicações dos procedimentos. Até
fevereiro de 2019, somente patologias ginecológicas tinham
código para cobrança no SUS.
SISTEMAS DE PLANEJAMENTO DO TRATAMENTO E SUA EVOLUÇÃO
Na radioterapia clássica, os cálculos de tempo de tratamento para cada incidência de tratamento
bidimensional (2D) eram feitos baseados em leituras de dosimetria prévia da máquina, com elementos específicos. Os dados, na sua maioria, eram calculados em calculadoras básicas de quatro operações e em situações eventuais através de cartas de isodoses, previamente construídas e
ajustadas para cada situação clínica. Não é equivocado dizer que, antes, ajustes eram feitos aos
pacientes no contexto técnico da entrega da dose, com tratamentos do tipo one-size-fits-all, com
pouca personalização.
Com o avanço tecnológico, e uma quantidade cada vez maior de parâmetros presentes na radioterapia, se tornou uma necessidade o uso de algoritmos e computadores para o processamento
dessa enormidade de dados. Esses sistemas são denominados de Sistemas de Planejamento de
Radioterapia ou TPS.
Em 1951, a Inglaterra apresentou a primeira máquina capaz de realizar cálculos de dose para
campos de irradiação irregulares, ainda com elementos bidimensionais. Porém, foi em 1954 que
o primeiro computador automatizado foi utilizado para calcular doses, no Memorial Hospital, em
Nova Iorque. Desde então, novas tecnologias vêm sendo aprimoradas e computadores cada vez
mais modernos e robustos possibilitam o desenvolvimento de algoritmos e programas para o planejamento de tratamentos cada vez mais sofisticados. O desenvolvimento dos tratamentos tridimensionais foi o marco para a transição definitiva e uso regular dos sistemas de planejamento em
radioterapia. Atualmente, não há como manipular a quantidade de parâmetros de tratamento de
radioterapia com segurança sem, pelo menos, os sistemas conhecidos como Record and Verify. Estes
compilam as informações do sistema de planejamento e as encaminham em um ambiente seguro
para a entrega de dose no acelerador linear.
De acordo com a legislação brasileira RDC 20/2006 da Anvisa, que regulamenta a gestão da qualidade das exposições médicas em radioterapia, é imperativa a disponibilidade destes sistemas nos
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serviços de radioterapia de sistemas de planejamento de tratamento para cálculo da distribuição
de dose, pelo menos de duas dimensões.
Os sistemas de planejamento precisam ser comissionados com os dados de dosimetria dos equipamentos disponíveis no serviço. Tanto os dados como os algoritmos são checados rotineiramente
para garantir a qualidade das informações geradas para o tratamento. Em um sistema de planejamento, podemos identificar etapas de trabalho para formatação de um plano de tratamento.
São elas:

Importação e registro de imagens:
Nesta etapa, as imagens da tomografia de planejamento são importadas para o sistema de planejamento, e as referências de localização no paciente (isocentro) são registradas para definir a
posição do paciente frente às referências dos equipamentos. Durante a tomografia, o paciente é
posicionado conforme protocolo determinado por cada departamento, alinhado, usando lasers de
localização e o isocentro marcado na pele ou através de marcações transitórias com tinta ou através de tatuagens definitivas. Outros elementos de imagem podem ser utilizados para a identificação dos volumes envolvidos no tratamento na próxima fase, como imagens de ressonância nuclear
magnética ou de tomografias por emissão de prótons (PET-CT). Exames de outros momentos de
tratamento do paciente, como pré-operatórios ou pré-quimioterapia, também podem ser importados para referência na construção dos volumes-alvo. Todas essas imagens são fusionadas com
o exame matriz para uso. O censo RT2030 identificou que 76% dos serviços dispõem de tecnologia
para fusão com imagens de PET-CT para planejamento e 94% para fusão com RNM. Se colocarmos
em perspectiva que somente 42,3% reportaram tratamentos com IMRT, em 2019, há um possível
descompasso com as ferramentas de planejamento com as de entrega de dose.
Delineamento de estruturas:
Durante essa fase, são delineados os órgãos de risco e os volumes de tratamento, baseados em
informações clínicas e nas imagens previamente importadas. Existem diversos atlas de delineamento e rotinas baseadas, em sua maioria, em estudos e protocolos científicos.
A nomenclatura dos volumes atende a métricas estabelecidas pelo ICRU (International Commission
on Radiation Units), com publicações específicas para diversas técnicas de radioterapia. O ICRU tem
como missão desenvolver e promulgar recomendações internacionalmente aceitas em terminologia, quantidade e unidades relacionadas à radiação, mensuração de procedimentos e dados de
referência, para uma aplicação segura e eficiente de radiação ionizante no diagnóstico e terapia
médica, ciência e tecnologia das radiações, e radioproteção de indivíduos e populações.
Os volumes mais habitualmente utilizados em radioterapia são:
•

GTV (Gross Tumor Volume) ou volume tumoral grosseiro: é o volume-alvo macroscópico identificado através de exame clínico ou de imagem.

•

CTV (Clinical Target Volume) ou volume alvo-clínico: contempla o tecido que possa conter doença
microscópica de risco.

•

PTV (Planned Target Volume) ou volume-alvo planejado, que contempla margens que levam em
conta incertezas de posicionamento, aspectos geométricos do equipamento e potencial mobilização dos volumes contidos nele.
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•

OAR (Organs At Risk) ou órgãos de risco, que são as estruturas sadias envolvidas no planejamento do tratamento.

•

PRV (Planning Risk Volume) ou volume de risco de planejamento, que leva em conta margens de
segurança em OARs para evitar risco de doses elevadas em estruturas sensíveis contidas nele.

•

ITV (Internal Target Volume) ou volume-alvo interno, que leva em conta a mobilização de um
GTV, por exemplo, dentro de um ciclo respiratório.

O ICRU é fundamental para a padronização da forma que a radioterapia é utilizada e para que
uma linguagem única seja utilizada, permitindo comparação de resultados. As publicações mais
relevantes do ICRU para a radioterapia são:
ICRU Report 38

Dose and volume specification for reporting intracavitary therapy in gynecology

ICRU Report 50

Prescribing, recording and reporting photon beam therapy

ICRU Report 58

Dose and volume specification reporting interstitial therapy

ICRU Report 62
ICRU Report 71
ICRU Report 83

Prescribing, recording and reporting photon beam therapy (supplement of ICRU
Report 50
Prescribing, recording and reporting electron beam radiotherapy
Prescribing, recording and reporting photon beam intensity Modulated Radiation Therapy
(IMRT)

ICRU Report 89

Prescribing, recording and reporting brachytherapy for cancer of the cervix

ICRU Report 91

Prescribing, recording and reporting of stereotactic treatments with small photon beams

Planejamento de tratamento:
Nessa etapa, os volumes-alvo e os de risco são utilizados para definir a melhor técnica a ser utilizada, garantindo a entrega da dose terapêutica, com a menor dose possível nas estruturas sadias
adjacentes. A métrica de cobertura de dose desses volumes também obedece a recomendações do
ICRU e de rotinas e protocolos de tratamento. Nessa fase é que se define que técnica utilizar entre
o 3D conformado, IMRT, arco volumétrico, radiocirurgia, SBRT, dentre outros. A literatura médica
já dispõe de um conhecimento avançado sobre tolerância de tecidos e ponderações de cobertura
de dose por volume envolvidos. A interpretação dessas coberturas é feita em gráficos chamados
de HDV ou histogramas dose-volume. Outra nomenclatura muito utilizada nessa fase são os constraints ou limites de dose, que qualificam se um plano está adequado ou não. Os algoritmos de
cálculo precisam ser checados com frequência, e procedimentos de controle de qualidade são rotineiramente conduzidos nos aparelhos, usando ferramentas de dosimetria, que medem se a dose a
ser entregue é a mesma que foi calculada

Organização de calendário de tratamento:
Essa etapa é muito importante no processo, pois todos os parâmetros são checados e é construído
um calendário de tratamento nos sistemas de record and verify.
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Controle de qualidade do planejamento realizado:
São rotinas de checagem de algoritmos de tratamento e de precisão dos parâmetros calculados nos
sistemas de planejamento (TPS), em medições nos aceleradores lineares. Em tratamentos muito
complexos, não é incomum simular fisicamente, direto na máquina de tratamento, todos os parâmetros antes de convocar o paciente para tratamento.

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO
Os sistemas de gerenciamento ou sistemas Record & Verify foram desenvolvidos para reduzir o risco
de erros de tratamento em radioterapia. Recentemente, eles evoluíram para sistemas completos
de gerenciamento de informações de radioterapia, que fazem interface com sistemas de imagem,
computadores de planejamento e os equipamentos que entregam o tratamento.

SISTEMA DE IMOBILIZAÇÃO
O posicionamento para o tratamento é um dos componentes mais importantes do planejamento
e tratamento em Radioterapia. De acordo com o protocolo internacional ICRU – International Commission on Radiation Units and Measurements, o volume planejado deve ser irradiado uniformemente
com até + 7% ou - 5% da dose prescrita. Portanto, é de máxima importância que o paciente ao longo
das várias sessões de tratamento seja posicionado nas mesmas condições quando da aquisição da
tomografia de planejamento, garantindo a reprodutibilidade do tratamento planejado.
Além disso, durante cada sessão de radioterapia também é importante que o paciente permaneça
imóvel, pois qualquer movimento poderá alterar a área que está sendo tratada. Nos últimos anos,
desenvolveram-se diferentes sistemas mecânicos que permitiram melhorar tanto a imobilização
dos pacientes quanto a localização da região a ser tratada.
Considera-se que o sistema de imobilização mais adequado é aquele que permite garantir o posicionamento confortável e seguro do paciente, de modo a assegurar uma correta irradiação do
tumor. O seu reposicionamento diário também deve ser rápido e fácil de executar.

5.7 Tecnologia e segurança
5.7.1 Importância da tecnologia na segurança
do tratamento
O princípio fundamental da radioterapia é a entrega de uma dose elevada ao tumor que tem o
objetivo de poupar os tecidos saudáveis adjacentes. Apesar do tratamento radioterápico ser bastante conhecido como uma das áreas mais seguras da medicina moderna, erros podem acontecer
e gerar graves consequências para o paciente, principalmente pela alta dose de radiação que é
entregue em cada sessão.
A tecnologia vem auxiliando cada vez mais a segurança e a efetividade desses tratamentos. Com
a evolução das técnicas de tratamento, a modulação e o ajuste do feixe de radiação à forma do tumor em 3D (tridimensional) permitiram a introdução da radioterapia com intensidade modulada,
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chamada de IMRT. Na Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT), diferentes métodos de aquisição
de imagens foram incorporados aos aceleradores lineares para verificar a localização exata do volume-alvo. E, mais recentemente, a realização do hipofracionamento permitiu reduzir o número
de sessões ou aplicações, sendo aplicadas altas doses de radiação sobre o tumor, o que exigiu uma
maior acurácia na entrega da dose para o paciente e, também, uma maior capacitação da equipe
envolvida em todo o processo.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o termo segurança do paciente como a “redução do
risco de danos desnecessários associados aos cuidados de saúde a um mínimo aceitável”. Tal definição leva à reflexão de que é obrigação das instituições de saúde evitar e diminuir ao máximo que
pacientes tenham prejuízos decorrentes da assistência e que se tenha a política de inserir cada vez
mais medidas de melhorias para a segurança do paciente.
Dessa forma, é obrigação do profissional e da instituição de saúde prestar serviços de qualidade, tomando os devidos cuidados para alcançar resultados positivos e satisfatórios, sem provocar danos
e lesões ao paciente. Para isso, o profissional deve estar capacitado e qualificado dentro das suas
funções, e o ambiente ou organização do trabalho deve oferecer condições e ferramentas favoráveis, para evitar ao máximo comprometer a segurança do paciente, que é primordial em qualquer
tratamento.
Em 2000, a OMS lançou a “Aliança Mundial para Segurança do Paciente”, em que países membros,
inclusive o Brasil, assumiram o compromisso de desenvolver políticas públicas voltadas para a
segurança do paciente. A adesão de protocolos de segurança ao paciente nos serviços ainda é considerada baixa nas instituições de saúde, mesmo diante dos esforços do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da “Aliança Mundial para a Segurança do Paciente”.
Além de trazer benefícios para a saúde, o avanço tecnológico exige cuidados redobrados em todas
as etapas que envolvem o tratamento de radioterapia. Para garantir a segurança do paciente e obter resultados satisfatórios, é preciso seguir alguns critérios fundamentais, como conhecer sobre
princípios de física médica, radiobiologia, proteção radiológica, planejamento, simulação em radioterapia e interação com diversas outras modalidades.
De acordo com a OMS, países desenvolvidos estão entre os que apresentam maior ocorrência de
acidentes na radioterapia. Dentre eles estão os Estados Unidos, o Canadá, a França e a Bélgica, seguidos pelos países em desenvolvimento, como Panamá, Costa Rica e Brasil. Essa maior ocorrência
pode ser explicada pelo fato de que esses países possuem números maiores e mais avançados de
centros de tratamento. Quanto mais avançado o serviço, mais tecnologia, mais etapas, mais profissionais e, portanto, mais chances de causar acidentes.
Os acidentes podem acontecer por vários motivos: erro de cálculo de dose e tempo de exposição,
erro na delimitação da região a ser tratada, erro de identificação de paciente, erro de software,
posição errada da marcação do tumor, entre outros. Com o tempo, verificou-se que vários fatores
contribuíram para que esses acidentes ocorressem, como a má formação dos profissionais, falta
de treinamento, falha na comunicação da equipe, falha no controle de qualidade e até falhas nos
equipamentos. E é por isso que segurança e qualidade no tratamento radioterápico são temas
mundialmente discutidos atualmente.
Para a Sociedade Americana de Radioterapia (ASTRO), melhorar a segurança em radioterapia é
uma das prioridades. Alguns estudos relatam que a sequência de cada etapa do processo de trata-
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mento de radioterapia precisa seguir um controle de qualidade (QC) e garantia de qualidade (QA)
para prevenir possíveis falhas e dar maior confiança e certeza de que os pacientes receberão o
tratamento prescrito de forma correta.
No Brasil, a Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT) e a Associação Brasileira de Física Médica
(ABFM) publicaram, em 2012, o documento “Política de Segurança em Radioterapia”. Esse documento contém algumas orientações para os profissionais de saúde nas instituições de radioterapia
seguirem para garantir a segurança de trabalhadores e pacientes durante todo o processo.

5.7.2 Aspectos relevantes do controle de qualidade
em radioterapia
O controle de qualidade em radioterapia se divide em dois aspectos considerados de extrema importância pelos órgãos internacionais:

ASPECTO FÍSICO
Está relacionado em garantir que as características do acelerador linear não desviem significativamente dos valores de referência (baseline) adquiridos durante o aceite e o comissionamento da máquina. Existem várias publicações que descrevem os procedimentos e condições para a realização
dos testes, bem como as especificações aceitáveis a depender da técnica de tratamento utilizada,
tais como: Comissão Internacional Eletrotécnica (IEC), Associação Americana de Física na Medicina (AAPM), e o Colégio Americano de Física Médica (ACMP). Muitos desses valores de base são
inseridos nos sistemas de planejamento para caracterizar e/ou modelar a máquina de tratamento.
Portanto, pode afetar diretamente nos planos de tratamentos calculados para cada paciente tratado em determinado equipamento.
A base do controle de qualidade de um acelerador linear encontra-se no relatório da AAPM TG-40,
de 1994, na Tabela II, onde descreve um programa de CQ em Radioterapia com frequência e as
tolerâncias estabelecidas, dando ênfase aos aspectos físicos dos testes realizados nos aceleradores
lineares. Além disso, esse documento recomenda que o programa de CQ da instituição deve adotar
como base os valores de referência adquiridos no aceite e comissionamento do Acelerador Linear.
Também sugere que as técnicas de avaliação devem ser simples, rápidas e reprodutíveis e que os
testes devem permitir a verificação de variações menores que os níveis de tolerância ou de ação. Já
o TECDOC-1151 da AIEA descreve resumidamente como os procedimentos devem ser realizados e
fornece os formulários para o registro dos testes de CQ, utilizado mundialmente como referência.
Os Aceleradores Lineares, ao longo dos anos, evoluíram em relação à sua construção física (componentes e estruturas geradoras do feixe) e, consequentemente, também no que diz respeito à complexidade das técnicas de tratamento que podem ser administradas. Nesse contexto, o TG-142 foi
publicado pela AAPM, em 2009. É uma atualização do TG-40 e traz novas recomendações, considerando as novas tecnologias disponíveis, como, por exemplo, os dispositivos de imagem que podem
ser instalados nos aceleradores lineares. Nesse escopo, foram consideradas as incorporações dos
colimadores assimétricos ( jaws), filtros dinâmicos, virtuais ou universal (físicos), colimadores multilâminas (MLC), TBI/TSET, Imagens planares MV e volumétricas (CBCT kV e MV) e gating respiratório. Devido à complexidade empregada nos tratamentos para entrega de altas doses de radiação,
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a Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) e a radioterapia guiada por imagem (IGRT) aumentaram as demandas e preocupações sobre a precisão exigida do acelerador linear para a administração correta da dose. Dessa forma, os tipos de tratamentos fornecidos com a máquina também
devem ser considerados na determinação do programa de controle de qualidade apropriado para
aquela máquina de tratamento. Ou seja, as máquinas que são usadas para tratamentos de SRS /
SBRT, TBI ou IMRT requerem diferentes testes e/ou tolerâncias de acordo com a sua complexidade.
Os parâmetros mecânicos e dosimétricos do acelerador linear podem desviar dos valores de referência por diferentes razões, como: algum componente eletrônico que provoca o mau funcionamento do equipamento, avarias/colisões mecânicas, eventos ambientais como alagamentos e
queda de energia elétrica. Além disso, pode ocorrer a degradação gradual e piora no desempenho
de alguns parâmetros como resultado do envelhecimento do equipamento. Essas questões também devem ser consideradas no programa de CQ da Instituição, a fim de avaliar o comportamento
do equipamento ao longo do tempo e propor intervenções corretivas e preditivas sempre que necessário.
No Brasil, como não existe um protocolo nacional, sugere-se que o controle de qualidade de máquina seja efetuado tendo como referência o protocolo estabelecido pela AAPM TG 142.

ASPECTO CLÍNICO
Está relacionado diretamente com o paciente, tendo como objetivo garantir a segurança e eficácia
do tratamento para técnicas mais modernas, como IMRT, VMAT e SRS/SBRT através de um Controle de Qualidade Paciente Específico (CQPE). Esse procedimento é um processo importante empregado para verificar a precisão dos cálculos de dose de um plano de IMRT e para detectar erros
clinicamente relevantes na aplicação de radiação. Recomenda-se que um programa abrangente
de CQ seja desenvolvido e abordado nas instituições antes dessas técnicas serem implementadas
clinicamente.
O relatório TG-119, publicado pela AAPM, em 2009, reporta os limites de confiança quantitativos
como valores de expectativa de linha de base para o comissionamento IMRT. Além disso, desenvolveu e disponibilizou um conjunto de casos-teste para permitir avaliar a precisão geral do planejamento e a entrega de tratamentos de IMRT.
Além das medidas, outras formas de verificação foram consideradas, como os cálculos de dose
independentes, abordagens de soma de verificação e análise de arquivo de log.
Em 2018, a AAPM publicou o relatório TG-218, que fornece uma revisão abrangente destinada a
melhorar a compreensão e a consistência desses processos, bem como recomendações para metodologias e limites de tolerância do CQPE em tratamentos IMRT. Os métodos de medição foram
avaliados e os pontos de discussão dos prós e contras de cada um foram apresentados. Diversos
métodos podem ser usados para realizar CQPE para tratamentos IMRT, conforme mostrado no
relatório, sendo os métodos mais comuns encontrados na prática clínica (a) true composite (TC),
(b) perpendicular field-by field (PFF), e (c) perpendicular composite (PC). Cada um desse métodos e os dispositivos de medição que se enquadram em cada um, como, por exemplo, detectores 2D – Portal
Digital (EPID), array de câmaras de ionização e diodos, filmes radiográficos e radiocrômicos – e sistemas de detecção 3D, foram avaliados de acordo com as vantagens e desvantagens encontradas.
Em conclusão, os autores propõem recomendações para garantir a implementação apropriada de
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CQPE e o uso apropriado de ferramentas e metodologias de controle de qualidade. O relatório fornece uma análise aprofundada das ferramentas de controle de qualidade e recomendações práticas
sobre o uso da análise gama para verificação de IMRT, inclusive comparando as diferenças das soluções propostas pelos fornecedores das soluções de dosimetria. Por fim, as recomendações apresentadas no TG-218 fornecem padrões sugeridos que podem ser implementados no aspecto clínico,
a fim de avaliar a aceitabilidade dos planos de CQPE na rotina clínica dos serviços de radioterapia.
Como no Brasil não existem protocolos semelhantes, sugere-se que o CQPE seja efetuado utilizando as recomendações desse relatório da AAPM TG-218.
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Profissionais que
integram o serviço de
radioterapia: situação
em 2020 e projeções
para 2030
Os objetivos desta seção são analisar as competências de cada profissional
que integra a equipe que entrega a atividade de radioterapia, relatar o quantitativo destes profissionais em 2020 e fazer projeção destes profissionais
para 2030. Além disso, foram identificadas potenciais dificuldades para o
desenvolvimento da especialidade no Brasil nos próximos 10 anos (2030),
com sugestões de ações de planejamento.
A equipe de um serviço de radioterapia é composta por: médicos, físicos
médico, dosimetristas, enfermeiros, tecnólogos e gestores. A seguir, será
analisada cada uma das profissões.

6.1 Médicos rádio-oncologistas
ou radioterapeutas
As principais funções dos médicos radioterapeutas são: diagnóstico e estadiamento de neoplasias, avaliação de indicação de radioterapia, delineamento de volumes terapêuticos, supervisão de delineamento de órgãos
de risco (OAR), prescrição de tratamentos, supervisão de tratamento de
radioterapia com verificação de posicionamento regular no equipamento,
acompanhamento clínico dos pacientes de radioterapia, identificação e tratamento de efeitos colaterais durante e após o término dos tratamentos,
participação de atividades de revisão por pares (peer-review), interação com
outras especialidades, incluindo presença em reuniões clínicas (tumor boards), condução e supervisão de outros procedimentos da especialidade radiocirurgia, braquiterapia, terapia superficial, radioterapia intraoperatória,
radioterapia de corpo total, radioterapia de pele, radioterapia estereotáxica,
entre outras.
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6.1.1 Quantitativo necessário de profissionais
A RDC20, do Ministério da Saúde, usa uma métrica em que há a necessidade de um rádio-oncologista a cada três horas trabalhadas para cada paciente novo tratado, computados no intervalo de
um ano. Já a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), em sua norma NN 6.10, a proporção
necessária de médico especialista em radioterapia em cada serviço é de um para cada 600 casos
novos de câncer atendidos por ano. Esses métodos não trazem elementos objetivos de como esse
tempo deve ser distribuído entre as atividades assistenciais.
Outro elemento importante a ser considerado é que nas atualizações das normas da CNEN itens
adicionais que exigem tempo de dedicação do médico, a exemplo de revisões semanais obrigatórias e acompanhamento da primeira aplicação de radioterapia, foram incluídos nas obrigações
dos médicos sem quantificar este tempo.
A literatura internacional tem indicativos variados da necessidade de médicos para a radioterapia
(DUSCOMBE et al., 2014). Em uma avaliação da métrica feita pela ESTRO (SLOTMAN, 2005), a necessidade de radio-oncologistas não foi uniforme. Alguns países usam a necessidade baseada em
casos novos de câncer, enquanto outros utilizam o número de aceleradores lineares. É premente
a ponderação entre número de especialistas e a complexidade dos casos tratados, principalmente
com o advento das novas tecnologias, o que vem demandando muito mais a presença dos radio-oncologistas em atividades cada vez mais complexas.
Em linhas gerais, os elementos internacionais de quantificação de recursos humanos em radioterapia apontam para uma necessidade de um médico para cada 250 pacientes novos por ano,
em serviços de baixa complexidade, e um médico para cada 180 casos novos em serviços de alta
complexidade. A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, 2008) publicou um documento
com um algoritmo que sugere o número de profissionais baseado na complexidade da radioterapia
administrada. Diversos parâmetros são levados em conta em função do tempo dedicado por cada
profissional no processo da radioterapia.
A IAEA, considerando uma unidade de megavoltagem tratando de 500 pacientes novos por ano, em
turnos de 8h (90% com técnica 2D e 10% 3D), com um equipamento de ortovoltagem, um simulador, sistema de planejamento tridimensional e uma braquiterapia HDR, tratando outros 200 casos,
deveria ter uma equipe formada por:
•

4 a 5 médicos;

•

3 a 4 físicos;

•

7 técnicos de radioterapia;

•

3 enfermeiras.

Em uma ótica conservadora e considerando um serviço sem a complexidade da braquiterapia, foi
assumida a necessidade de dois médicos por acelerador.
A SBRT conduziu, em 2016, conduziu um estudo interno de custos, que alocou o tempo do médico
de acordo com as atividades realizadas dentro do departamento. O tempo médio de atividade por
paciente foi de 6,04h, o dobro do recomendado pela RDC20, que é de 3 horas por paciente, conforme
mostrado posteriormente. Os valores identificados pela SBRT em 2016 estão nas tabelas a seguir:
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Tabela 6.1 - Tempo médico por paciente e por tipo de tratamento
Tratamento
Atividades

Menor Complexidade

Maior Complexidade

Minutos

Qtd.

Horas

Minutos

Qtd.

Horas

1ª consulta

40

1

0,67

40

1

0,67

Revisões

15

2

0,50

15

2

0,50

Alta

30

1

0,50

30

1

0,50

Delineamento

40

1

0,67

60

1

1,00

Aprovação do plano

20

1

0,33

30

1

0,50

Acomp. aparelho

15

1

0,25

15

1

0,25

Retorno

30

2

1,00

30

2

1,00

Avaliação de portal

10

1

0,17

10

1

0,17

Total (horas)

4,08

4,58

IGRT (acréscimo de tempo na atividade)
Online e off-line review

5

18

1,50

Fonte: SBRT (2016).

A projeção de atividades nos aceleradores para 2030 seria de 50% de tratamentos tridimensionais e
50% de tratamentos com IMRT, sendo um quarto destes tratamentos com o uso de IGRT (ZUBIZARRETA et al., 2017). A memória de cálculo qualifica 4,34 h, (4,08+4,58)/2, a média entre 3D e IMRT.
Somando os 25% dos casos com IGRT dedicado, 1,5 h*0,25= 0,375 h, totaliza-se 4,715 h. Adicionando
o tempo não clínico de 28%, que contempla atividades administrativas, como responsabilidade técnica, implementação de inovações tecnológicas, reuniões com outras especialidades, tumor board,
revisão de pares, atividades de auditoria, intercorrências e educação continuada, alcança-se um
tempo médio de 6,04 h de dedicação médica por paciente novo.
De acordo com as projeções já apresentadas anteriormente, em 2030 serão 333 000 novos casos de
câncer necessitando de radioterapia. Para um médico trabalhando 6,04 horas por paciente, incluindo o tempo administrativo e o tempo efetivamente disponível de 1 920h1 de trabalho em por ano,
seriam necessários 1047 médicos para teleterapia e 1079, incluindo braquiterapia. Com este racional, seriam necessários 2 médicos por acelerador, ou um médico para cada 314 pacientes novos.
A braquiterapia é um tratamento com particularidades por ser uma atividade complementar nos
serviços de radioterapia e por não estar disponível em todos os departamentos. O tempo necessário para atividades médicas em braquiterapia foi calculado em média de 4 horas por paciente.
Em 2019, o SUS realizou 135.000 procedimentos de radioterapia. Deste total, 6,7% foram de braquiterapia, totalizando 9.033 procedimentos no ano. Considerando que o número de procedimentos privados de braquiterapia é muito baixo, esse foi desconsiderado no cálculo. Projetou-se uma
necessidade global adicional de 3% no tempo médico total para a braquiterapia, o que adiciona 32
médicos para 2030, perfazendo o total de 1.079 rádio-oncologistas.

1 O total de horas trabalhadas de um profissional CLT é de 2296 hora/ano, mas, efetivamente, foram consideradas 1920 horas
trabalhadas.
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Tabela 6.2 - Quantitativo de médicos por referência
Referência

Elemento do Cálculo

Projeção de médicos
para 2030*

ESTRO

1 médico para cada 250 casos/ano

1 332*

RDC 20

1 médico para cada 3 horas dedicadas por paciente

520**

CNEN

1 médico para cada 600 casos/ano

555

IAEA

Algoritmo por complexidade (2 médicos por linac)

1 060

RT2030

1 médico para cada 6,04 h/paciente

1 047

RT2030

Com braquiterapia (4 h/por paciente)

(1 047+32) = 1 079

* Considerando para 2030, 333 000 casos necessitando de radioterapia e 530 aceleradores lineares

Tanto a RDC20 de 2006 quanto a NN 6.10 de 2014 usam definições que hoje estão desatualizadas
para a definição do quantitativo de médicos. Mesmo com a incorporação da necessidade de realização de revisões semanais e de acompanhamento de primeira sessão de tratamento na máquina
pelos médicos, o tempo necessário para dedicação médica não foi atualizado.
Segundo dados do censo do Projeto RT2030, em 2020, são 646 médicos envolvidos na assistência
dos pacientes. Conta ainda com 105 residentes em treinamento, distribuídos por nível de residência: 37 no R1, 39 no R2 e 29 no R3. Foi também perguntado, no mesmo censo já citado, sobre aposentadoria. Estima-se que cerca de 13% desses médicos estarão trabalhando em 2030. Considerou-se
um índice de 15% de saída da assistência contemplando: aposentadorias de 13%, e 2% para outras
causas, como óbitos ou mudança de atividade. Com isso, em 2030, teríamos 549 profissionais médicos na ativa. Considerando a necessidade de 1079 médicos, se faz necessário treinar, nos próximos
10 anos, cerca de 530 profissionais.
A média de residentes em formação em 2019 foi de 35, para o universo de 56 vagas por ano, com
treinamento de três anos. O treinamento agora é feito em quatro anos. Os médicos residentes do
modelo antigo se formarão em 2022 e os do modelo novo só formarão em 2024, deixando o ano
de 2023 sem concluintes. Projeta-se uma necessidade de aumento no treinamento de médicos
radio-oncologistas, uma vez que pela média atual teríamos somente cerca de 315 novos médicos
treinados até 2030 (35*10 anos – 35). Faltariam 215 (530-315) médicos em 2030, se for mantida a taxa
atual de treinamento (35 residentes formando de um universo de 56 vagas).
Dado que o médico trabalha efetivamente 1.940 horas por ano, com 6,04h de dedicação por cada
novo paciente, seriam atendidos 321 pacientes por médico a cada ano. Se 215 médicos ficarem sem
o treinamento, 68.056 casos poderiam ficar comprometidos. É fato que os avanços tecnológicos
podem melhorar a produtividade dos médicos nas métricas adotadas pela SBRT, mas de qualquer
forma o desafio de treinamento se impõe como um fator estratégico no contexto.

6.1.2 Capacitação profissional do rádio-oncologista
O preparo em radioterapia para o médico é realizado por meio da residência médica, processo que
até o ano de 2019 tinha duração de três anos, após a graduação em medicina. Com o aumento da
complexidade da especialidade, foi desenvolvido um trabalho junto ao Ministério da Educação para
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atualização da matriz de competências do programa de residência em radioterapia. Foi determinado que os programas, a partir de 2020, contemplassem 4 anos de treinamento. Nessa nova matriz
de competências, os residentes precisarão ser treinados em todas as tecnologias da especialidade
e os programas que porventura não as tenham instaladas terão que fazer convênios com outros
programas, garantindo que o médico residente receba o treinamento integral na especialidade. A
inclusão do quarto ano de treinamento traz uma situação inusitada: em 2023, não haverá novos
residentes concluintes, mobilizando de alguma forma o mercado de radioterapia.
No Brasil, até o final dos anos 2000, havia poucos centros que formavam especialistas em radioterapia. Usualmente, os programas de residência estavam vinculados a unidades hospitalares tradicionais do eixo Rio-São Paulo, que distribuiam os especialistas pelo Brasil após a sua formatura. O
mercado de radioterapia e, por consequência, dos profissionais que integram o serviço, sempre foi,
de certa forma, regulado pela oferta dos equipamentos disponíveis no país. Como há um número
reduzido de equipamentos dada a necessidade, conforme já comentado anteriormente, e também
uma alta concentração deles nas regiões mais ricas do país, a atratividade pela especialidade fica
reduzida ao número de profissionais necessários nestas regiões. Não há incentivo e, muitas vezes,
nem condições de trabalho nos vazios assistenciais.
Em 2014, foi publicada uma portaria, pelo Ministério da Saúde (MS), onde havia determinação da
existência de programa de residência de radioterapia para que unidades de assistência oncológica
fossem qualificadas como CACON – Centro de Alta Complexidade em Oncologia. Essa qualificação
trazia benefícios operacionais frente às relações junto ao Sistema Único de Saúde. Somado ao estímulo ao crescimento de formação de recursos humanos especializados em radioterapia por conta
do Plano de Expansão de Radioterapia, datado de fevereiro de 2012, houve então um crescimento
não sustentado de Programas de Residência Médica em Radioterapia. Muitos desses programas
foram criados sem a devida atenção a necessidades de infraestrutura tecnológica, corpo docente e
de elementos pedagógicos fundamentais para seu adequado funcionamento.
O número de vagas de residência em radioterapia aumentou substancialmente neste período
(2012) e, consequentemente, subiu o número de médicos se submetendo à prova para obtenção de
título de especialista em radioterapia da Sociedade Brasileira de Radioterapia, Associação Médica
Brasileira e Comissão Nacional de Energia Nuclear. Essa titulação permite que o profissional seja
qualificado como responsável técnico por instalação de radioterapia com terapia em equipamentos de teleterapia ou braquiterapia, além de formalizar e documentar aspectos de qualificação em
radioproteção e segurança radiológica, essenciais para o desempenho da função.
Em 2012, foram 48 inscritos na prova, com número aumentado para 105, em 2019. A taxa de aprovação se manteve estável durante o período 2013-2019, em número absoluto, com média de 21,5
(32%) aprovados por ano, traduzindo provavelmente a certificação mais frequente dos residentes
vinculados aos programas mais tradicionais e mais bem estruturados. O Gráfico 6.1 mostra o
comportamento dos inscritos e aprovados na prova de título.
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Gráfico 6.1 - Inscritos e aprovados na prova de títulos – 2013-2019

Ano

Inscritos

Aprovados
1ª fase

Aprovados
2ª fase

2012

48

26

22

2013

44

35

29

2014

45

23

10

2015

56

36

33

2016

59

18

13

2017

86

24

14

2018

100

28

23

2019

105

32

28

Média

67,9

27,8

21,5

41,0%

32,0%

% de
aprovação

Fonte: Sociedade Brasileira de Radioterapia.

As vagas de residência em radioterapia têm diminuído em número e em ocupação. Em 2019, eram
206 vagas em 36 programas, mas com apenas 105 preenchidas (50,7%). Em 2020, foram fechados 5
programas, com registros de indicativo de um sexto programa encerrando as atividades em 2021.
As vagas foram reduzidas nos 31 programas restantes, totalizando 170 vagas, com 106 residentes,
um percentual de 62,4% de ocupação. Mesmo com 17% de redução de vagas de 2019 a 2021, a ocupação ficou em 62,4%. Este fato pode mostrar um excesso de programas ofertados, dado o interesse
dos profissionais por esta especialidade ou que os programas estão concentrados no Sudeste, o que
dificulta o ingresso de médicos fora desta região.
No último concurso de residência do SUS de São Paulo, sobraram vagas para os candidatos inscritos, situação impensável no final dos anos 2010. Esse fenômeno pode estar associado a duas
possibilidades. A primeira seria a crise econômica pela qual o setor passa, com um custo do tratamento vinculado ao dólar e que está há mais de 10 anos sem reajuste no Sistema Único de Saúde. A
segunda causa seria a própria qualidade dos programas de treinamento, com um interesse maior
pelos programas mais tradicionais que ainda tem uma boa taxa de ocupação.
Os programas de residência médica estão mal distribuídos pelo país, acompanhando a concentração dos equipamentos nas regiões Sudeste e Sul e nas capitais. A Tabela 6.3 mostra a distribuição
dos programas ativos e inativos de residência médica em radioterapia no Brasil. A cidade de São
Paulo concentra 50% das vagas nacionais.
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Tabela 6.3 - Programas de residência médica de radioterapia e vagas em 2020
Estado

Programa de Residência

Situação

Vagas 2020

AC

1

Inativo

0

BA

1

Ativo

1

BA

1

Inativo

0

CE

1

Ativo

1

DF

1

Ativo

1

ES

1

Ativo

2

GO

1

Ativo

1

MG

7

Ativo

8

PE

1

Ativo

1

PR

1

Ativo

2

RJ

1

Ativo

6

RN

1

Ativo

3

RS

2

Ativo

2

RS

2

Inativo

0

SP

12

Ativo

26

SP

2

Inativo

2

Total

36

56

Considerando a necessidade de 530 novos especialistas até 2030, o número de vagas nos programas em 2020 de residência médica parecer estar suficiente para preenche-las. Isso não minimiza a
necessidade de melhor qualificação de quem está sendo formado, o que é um desafio importante,
que aliado à tendência observada de diminuição da procura pela especialidade, poderia levar à
formação de profissionais com qualificação abaixo do desejado.

6.1.3 Perfil do profissional rádio-oncologista
O Conselho Federal de Medicina publicou o censo de Demografia Médica em 2018 Médica (2018),
que identificou 734 especialistas registrados com idade média de 44,7 anos e média de 19,4 anos
de formado. A distribuição por gênero mostrou 63,5% do sexo masculino e 36,5% do sexo feminino.
O Censo do Projeto RT2030, realizado em 2020, identificou que 59% dos médicos trabalham em
apenas um serviço de radioterapia, 29% em dois e 12% em três ou mais. Foram identificados como
especialistas pela SBRT 76% dos médicos do Brasil. O vínculo de trabalho mais comum observado
foi o de prestação de serviço através de pessoa jurídica.
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6.1.4 Propostas para qualificação e melhoria da
capacitação de recursos humanos médicos
em radioterapia
O Projeto RT2030 traz as seguintes propostas para melhoria do treinamento dos recursos humanos
médicos na radioterapia:
•

Maior controle do MEC nas residências médicas em radioterapia, com publicação de ranking de
qualidade. Esse procedimento ajuda a manter o nível dos profissionais similares, independentemente do local onde o profissional faz a sua residência. A elaboração do ranking requer uma
equipe de especialistas e educadores para identificar os critérios de avaliação.

•

Qualificação dos atuais programas de residência médica para garantir treinamento de pessoal
médico para 2030.

•

Estímulo ao desenvolvimento de programas vinculados a grandes hospitais terciários, com
rodízio de trainees durante a formação.

•

Fomento a educação continuada pela SBRT em radiobiologia, física médica, braquiterapia e
alta tecnologia e radioproteção.

•

Fomento ao desenvolvimento de pesquisa em radioterapia durante a residência médica.

•

Profissionalização e manutenção da transparência da prova de titulação da SBRT/AMB.

•

Vinculação dos programas de residência à infraestrutura tecnológica e relacionamento multiprofissional.

•

Incentivo governamental aos serviços com residência médica, vinculado a indicadores de desempenho das mesmas.

•

A própria SBRT pode criar um selo de qualidade, mas é fundamental que esse processo seja
conduzido pelo Conselho Nacional de Residência Médica e pelo MEC.

A SBRT tem um papel fundamental em todas essas iniciativas, que poderão ser desenvolvidas em
parcerias com hospitais, clínicas e, principalmente, com os Ministérios da Saúde e da Educação.

6.2 Físicos médicos
A física médica requer vários tipos de conhecimentos além da física propriamente dita. O físico
precisa entender vários aspectos da medicina, biologia, química e, inclusive, conhecimentos de
matemática e computação. Esse profissional trabalha com softwares e algoritmos complexos, com
competências múltiplas e uma necessidade de dinamismo frente às necessidades contemporâneas
da radioterapia.
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As principais funções do físico médico são:
•

Testes e aceitação dos equipamentos de radioterapia.

•

Comissionamento de equipamentos.

•

Dosimetria.

•

Controle de qualidade dos equipamentos de tratamento.

•

Simulação, elaboração e aplicação do programa de educação
continuada em física médica.

•

Planejamento e cálculo de distribuição de dose de teleterapia
e braquiterapia.

•

Controle de qualidade paciente-específico.

•

Elaboração junto ao médico dos protocolos de tratamento institucionais.

•

Implementação de novas tecnologias e engajamento em pesquisa e desenvolvimento.

6.2.1 Quantitativo de físicos médicos necessários
Conforme a NN 6.10 da Comissão Nacional de Energia Nuclear, se faz necessário um físico especialista para cada 600 casos novos tratados por ano. Segundo a ANVISA, é considerado físico especialista aquele que possuir titulação de especialista em física médica da radioterapia outorgado
por instituição ou associação de referência nacional na área de radioterapia e registro na CNEN,
conforme a NN 6.01. Vale pontuar que essas normas são antigas e não contemplavam muitos dos
avanços e complexidades da radioterapia moderna.
O Projeto RT2030, baseado em elementos de complexidade de atividades dos físicos nas etapas da
radioterapia, estabeleceu tempos mínimos para as atividades visando o cálculo de necessidade
de especialistas. Os físicos foram divididos entre especialistas e assistentes. Foi assumido que
existe um grande número de não especialistas em atividade e que parte das atividades de rotina
eventualmente possam via a ser, em 2030, conduzidas por dosimetristas muito bem treinados, sob
supervisão.
Como premissa de planejamento, foi considerada a ocupação de um acelerador, em 2030, com:

50% de tratamentos tridimensionais
50% de tratamentos de IMRT
25% dos tratamentos com IGRT (ZUBIZARRETA

et al.,2017)

Foi considerado o tratamento com Radiocirurgia Esterotáxica Corpórea (SBRT) bem como outros
mais particulares, como Irradiação Corporal Total com Fótons (TBI) e Irradiação Corporal Total
com Elétrons (TSI) por complexidade e frequência, agrupados dentro do número de casos de IMRT.
O tempo adicional de trabalho com esses procedimentos fica apenas para referência, ou seja, não
serão considerados. Utilizou-se no trabalho elementos de projeção da IAEA e da ESTRO.
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A Tabela 6.4 projeta tempos mínimos para as atividades do processo de tratamento vinculados ao
físico especialista.

Tabela 6.4 - Atividades e seus tempos do físico especialista com o paciente
Tempo do Físico Especialista por Paciente
Parte clínica

Tempo

3D

IMRT

RCir/IORT

Acompanhar simulação

min/pac

0

0

30

Importar imagem e fazer fusões

min/pac

0

0

0

Contorno de OAR

min/pac

0

0

0

Planejamento

min/pac

20

90

120

Análise e aprovação do plano

min/pac

15

20

20

Conferir planejamento aprovado

min/pac

20

15

15

Agendamento no R&V

min/pac

0

0

0

CQ individual

min/pac

10

30

40

Acompanhar primeiro dia

min/pac

15

10

20

Diversos

min/pac

10

15

15

h/pac

1,5

3

4,3

Total

Com a composição indicada de metade de tratamentos de menor complexidade e o restante de
maior complexidade, estima-se que o tempo médio de dedicação do físico médico especialista seria
de 2,25, (1,5+3)/2, aproximadamente 2,3 horas por paciente.
As atividades essencialmente físicas, não relacionadas diretamente ao paciente, são agrupadas nas
categorias:

Atividades de Rotina: análise de dosimetria matinal e controle de qualidade de rotina;
Created by Momento Design
from the Noun Project

Atividades Periódicas: controles pós-manutenção e controle de qualidade anual;
Created by Alice Design
from the Noun Project

Educação: educação continuada e implantação de tecnologia;
Created by Vectorstall
from the Noun Project

Auditorias: análise de risco e auditorias;

Created by Normansyah
from the NounControles:
Project

atualização do plano de proteção, controle de fonte radioativa e Inspeção da CNEN a
cada 2 anos;

Created by Binpodo
from the Noun Project

Treinamento: treinamento de pessoal;

Created by Vectors Point
from the Noun Project

Diversos: atividades outras não relacionadas às anteriormente descritas como reuniões,
intercorrências, projetos de expansão, etc.
Created by Shakeel Ch.
from the Noun Project
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A Tabela 6.5 estrutura estas categorias e as suas respectivas horas:

Tabela 6.5 - Atividades do físico médico especialistas não relacionadas diretamente
com os pacientes
Atividades e tempos do físico médico especialista não relacionadas diretamente com o paciente
Análise da dosimetria matinal

h/ano

61

CQ de rotina

h/ano

121

Controles pós-manutenção

h/ano

14

CQ anual

h/ano

32

Educação continuada

h/ano

72

Implantação de tecnologia

h/ano

80

Análise de risco e auditorias

h/ano

30

Atualização de plano de proteção

h/ano

10

Controle de fonte radioativa

h/ano

10

Inspeção da CNEN a cada 2 anos

h/ano

10

Treinamento de pessoal

h/ano

25

Treinamentos
Diversos

Diversos

h/ano

40

TOTAL

h/ano

505

Atividades de rotina

Atividades periódicas

Educação
Auditorias

Controles

Considerando que o físico médico trabalha efetivamente 1.920 horas por ano, as horas não diretamente trabalhadas com os pacientes representa 26% do total das horas trabalhadas.
Para os físicos assistentes, a distribuição de atividades diretamente ligadas ao paciente está qualificada na Tabela 6.6:

Tabela 6.6 - Físico assistente: atividades
Atividades e tempos por paciente
Parte clínica

Tempo

3D

IMRT

RCir/IORT

Acompanhar simulação

min/pac

15

15

20

Importar imagem e fazer fusões

min/pac

15

20

25

Contorno de OAR

min/pac

40

60

60

Planejamento

min/pac

45

75

50

Agendamento no R&V

min/pac

15

12

15

CQ individual

min/pac

0

10

10

Diversos

min/pac

10

10

10

h/pac

2,3

3,4

3,17

Total

Com a composição de 50% dos tratamentos com menor complexidade e 50% com maior complexidade, estima-se o tempo médio de dedicação do físico médico assistente em 2,9 horas por paciente.
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A Tabela 6.7 mostra o tempo de atividades médias dos físicos assistentes:

Tabela 6.7 - Atividades do físico médico assistente não relacionadas diretamente com os
pacientes
Atividades do físico médico assistente, não relacionadas diretamente ao paciente
Análise da dosimetria matinal

h/sem

0

CQ de rotina

h/sem

0

Controles pós-manutenção

h/ano

0

CQ anual

h/ano

0

Educação continuada

h/ano

40

Implantação de tecnologia

h/ano

60

Análise de risco e auditorias

h/ano

10

Atualização de plano de proteção

h/ano

0

Controle de fonte radioativa

h/ano

0

Inspeção da CNEN a cada 2 anos

h/ano

0

Treinamento de pessoal

h/ano

4

Treinamentos

Diversos

h/ano

0

Diversos

TOTAL

h/ano

114

Atividades de rotina

Atividades periódicas

Educação
Auditorias

Controles

Para 2030, estima-se 333.000 pacientes demandando radioterapia em 530 aceleradores lineares, ou
seja, cerca de 628 pacientes por acelerador. Serão necessárias 5,2 horas do profissional físico2 por
paciente, ou seja, um total de 3.202 horas de trabalho físico por paciente.
A Tabela 6.8 mostra as atividades e seus respectivos tempos do físico especialista e assistente.

2 2,3 h do físico especialista e 2,9 h do físico assistente

Tabela 6.8 - Consolidado das atividades e tempos do físico especialista e assistente
Atividades por paciente em horas
Total de horas - Parte clínica
Preparo do planejamento

Físico
especialista

Físico
assistente

Total
(h/pac)

2,30

2,90

5,20

0

1,38

1,38

Planejamento

1,22

1,00

2,22

Controles pós-planejamento

0,83

0,32

1,15

Diversos

0,22

0,17

0,38

(a) Horas Totais com atendimento ano* com pacientes

1 415

1 784

3 199

(b) Parte física (média de horas anuais por acelerador)

505

114

619

Atividades de rotina

182

0

182

Atividades periódicas

46

0

46

Educação

152

100

252

Auditorias

30

10

40

Controles

30

0

30

Treinamentos

25

4

29

Diversos
Total de horas por ano (a) + (b)

40

0

40

1 920

1 898

3 818

* Atendimento de 615 pacientes por ano para o físico

Pelo Censo RT2030, são 539 físicos atuando na radioterapia brasileira, sendo 375 especialistas
(70%) e 164 assistentes (30%). O mesmo Censo identificou que cerca de 11% desse total estão com
indicativo de aposentadoria até o final da próxima década. Foi estimado o índice de 15% para
contemplar óbitos ou interrupção da atividade por outras causas, assim seriam 431 profissionais
na ativa em 2030. Para 2030, serão necessários 1060 entre físicos especialistas, dosimetristas e
físicos assistentes, para atender a demanda estimada, portanto, é necessária a formação de 629
novos profissionais.

6.2.2 Capacitação profissional dos físicos médicos
O físico médico deve ser graduado em física (licenciatura ou bacharel) ou física médica. A especialização em radioterapia pode se dar de duas formas. A primeira, e mais comum, é por meio de
programas de residência uni ou multiprofissional certificados pelo MEC. Em 2016, foi iniciado o
primeiro curso de Mestrado Profissionalizante em Física Médica da UERJ/LCR, tendo sua primeira
turma iniciada como parte de um projeto com MS. Neste mestrado, o aluno tem treinamento prático em serviço de radioterapia conveniado com a Universidade (4 serviços de radioterapia). A oferta
de programas de capacitação está descrita na tabela que segue.
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Tabela 6.9 - Programas de capacitação do físico
Localização

Hospital

Número Vagas

Tipo de certificação

Recife - PE

Hospital Real Português

1

MEC

São Paulo – SP

Hospital das Clínicas – USP

2

MEC

São Paulo – SP

Hospital Sírio Libanês

2

MEC

São Paulo – SP

AC Camargo - Cancêr Center

3

MEC

Campinas – SP

UNICAMP

2

MEC

Barretos – SP

Hospital de Amor

3

MEC

Ribeirão Preto – SP

Hospital das Clínicas – USP

2

MEC

Rio de Janeiro – RJ

Instituto Nacional do Câncer

4

MEC

Curitiba- PR

Hospital Erasto Gaertner

1

MEC

Porto Alegre – RS

Hospital São Lucas

1

MEC

Porto Alegre – RS

Santa Casa de Misericórdia

1

MEC

Porto Alegre – RS

Hospital das Clínicas

1

MEC

2

Mestrado
Profissionalizante

Rio de janeiro

UERJ

Quando os programas são certificados pelo MEC, o físico obtém o título de especialista ao fim da
especialização. Porém, para a obtenção do título de especialista reconhecido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, é necessário passar por uma prova de certificação que é ofertada pela
Associação Brasileira de Física Médica.
Uma forma não muito usual de obteção de título de especialista é por meio do treinamento do
profissional nas instituições. Neste cenário, o físico é treinado por uma equipe de física médica e,
quando ele atinge a experiência mínima exigida pela ABFM, submete-se à prova de certificação e
obtém o título de especialista em radioterapia.
Há no mercado, em 2020, 25 vagas, o que geraria, no máximo, 250 novos especialistas até 2030.
Para treinar os 629 novos físicos até o final da próxima década, urge a necessidade de ampliação
dos cursos de capacitação. Uma alternativa ao enfrentamento da carência de profissionais especialistas pode ser a incorporação de físicos assistentes em atividade supervisionada, na operação
dos serviços. A carência de profissionais é um risco para contemplar a integridade de acesso a uma
radioterapia de qualidade em 2030.

6.2.3 Propostas para qualificação e melhoria da
capacitação de recursos humanos físicos médicos
Sugestões para a formação e treinamento de físicos:
•

Criação de programas de capacitação em parceria entre universidades públicas ou privadas
com hospitais com boa estrutura de radioterapia.

•

Maior controle do MEC nas residências multiprofissionais por meio de auditorias periódicas
dos programas.
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•

Estímulo ao desenvolvimento de programas vinculados a grandes hospitais terciários, com
rodízio de trainees durante a formação.

•

Abertura de novos programas em regiões com estrutura mínima e que atendam melhor os
vazios assistenciais. Os programas estão concentrados basicamente nas regiões Sul e Sudeste.

•

Fomento ao desenvolvimento de pesquisa em física médica da radioterapia durante a
residência.

•

Fomento para que estudantes de regiões de vazio assistencial tenham condições de realizar o
treinamento de especialização nas áreas onde já existem programas, possibilitando o aumento de vagas nos programas já existentes.

•

Fomento à educação continuada pela ABFM ou Instituições de Graduação em Física Médica
para física médica da radioterapia (teleterapia e braquiterapia) e alta tecnologia.

•

Treinamentos vinculados com a indústria de equipamentos de radioterapia, a fim de possibilitar a disseminação do conhecimento de novas tecnologias em todas as regiões do país,
deixando de estar concentrados na região sudeste.

6.3 Supervisor de proteção radiológica (SPR)
O Supervisor de Radioproteção é um profissional indispensável nas instalações que precisam lidar
com radiações ionizantes no seu dia a dia. Sua responsabilidade é promover um meio ambiente
de trabalho seguro, envolvendo as radiações ionizantes em empresas que executam serviços com
fontes radioativas e instrumentos radiométricos médicos ou industriais. As suas principais funções são:
•

assessorar a administração do centro de radioterapia sobre todos os assuntos relativos à segurança;

•

proteção radiológica, desenvolver, elaborar e aplicar o plano de proteção radiológica;

•

gerenciar o risco e proteção radiológica dos pacientes;

•

gerenciar todo programa de monitoração de pessoal e de área, incluindo seus registros e análise dos dados resultantes;

•

elaboração e supervisão de programas de treinamento de todos os indivíduos expostos à radiação;

•

supervisionar os trabalhos de manutenção e o funcionamento das fontes de radiação;

•

gerenciar o adequado uso e funcionamento dos instrumentos de medição de proteção radiológica;

•

garantir a aplicação de todos os requisitos normativos relacionados à proteção radiológica.
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6.3.1 Quantitativo necessário de profissionais
De acordo com a NR 6.10 CNEN (CNEN, 2029), norma com o objetivo de estabelecer os requisitos
necessários à segurança e proteção radiológica, relativos ao uso de fontes de radiação constituídas
por materiais ou equipamentos capazes de emitir radiação ionizante, para fins terapêuticos, o Supervisor de Radioproteção (SRP) só pode assumir a responsabilidade por uma única instalação. O
SPR de um serviço de radioterapia deve obrigatoriamente estar de acordo com as NR 7.01 (CNEN,
2020), norma tem por objetivo estabelecer os requisitos necessários à certificação da qualificação
de supervisores de proteção radiológica e NR 6.10 e ser certificado pela CNEN. Para fazer jus à certificação como supervisor de radioproteção em uma determinada área de atuação, o candidato
deve atender aos requisitos previstos na Norma CNEN NN 7.01.
Para obter a certificação, o candidato deve possuir diploma de nível superior de graduação (bacharel, licenciado ou tecnólogo), reconhecido pelo Ministério da Educação, nas seguintes áreas do
conhecimento: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde,
Ciências Agrárias ou Ciências Radiológicas.
O levantamento de números de supervisores de proteção radiológica mostrou, segundo a CNEN
615, profissionais certificados, com 82 deles com vencimento dos registros até 20/07/20. Os números do Censo RT2030 identificaram 486 supervisores distribuídos nos 284 serviços de radioterapia
do ano de 2019. Vale registrar que nem todos os serviços estavam operacionais e parte deles constituíam hospitais para braquiterapia com sementes e IORT. Assumindo um aumento projetado de
15% no universo de serviços de radioterapia até 2030, seriam 327 serviços, gerando a necessidade
de 327 profissionais. Com os profissionais hoje certificados a necessidade deve ser atendida sem
grandes problemas em 2030.
As atividades de proteção radiológica estão contempladas no documento de quantificação de recursos humanos da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, 2015). O entendimento do
Projeto RT2030 é que mesmo com um numero satisfatório de profissionais certificados, considera-se que essa atividade possa a ser realizada por um outro profissional de nível superior do departamento de radioterapia, desde que devidamente certificado pela CNEN. As responsabilidades desse
profissional seriam complementares e o tempo dedicado às atividades de radioproteção fariam
parte do escopo de atuação de atividades profissionais, com tempo de dedicação formalizado. Com
isso ampliar-se-ia a disponibilidade assistencial dos físicos médicos que hoje assumem essa atividade de forma complementar.

6.3.2 Capacitação profissional dos supervisores de
proteção radiológica
De acordo com a NR 7.01 CNEN, para obter a certificação em radioterapia, o profissional deve se
submeter a um exame de qualificação aplicado pela CNEN. Para ser elegível a esse exame, o profissional deve ter nível superior compatível com a área de atuação. Deve também possuir experiência de pelo menos 350 horas em segurança e proteção radiológica na área da radioterapia. O tempo
de experiência deve ser comprovado mediante declaração do titular e do supervisor de proteção
radiológica da instalação onde a experiência foi adquirida. Não existem programas para treinamento específico de SPR de radioterapia. Em geral, os programas de aprimoramento/residência em
física médica da radioterapia estipulam carga horária de treinamento, incluindo o treinamento
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em proteção radiológica. No entanto, o que se observa nos serviços é que as atividades de proteção
radiológica não são estimuladas ao longo do período de treinamento do físico médico e as funções
do SPR não são explicitamente estabelecidas nos serviços. Isto causa uma indefinição e certa dificuldade em discernir as funções relativas ao SPR das do físico médico. Um desafio regulatório seria
melhor qualificar o papel independente da função do SPR e o seu engajamento complementar na
rotina dos profissionais responsáveis.

6.3.3 Propostas para qualificação e melhoria da
capacitação de recursos humanos supervisores de
proteção radiológica
O Projeto RT2030 considera fundamental um movimento combinado da SBRT, ABFM e CNEN em
rever o papel do Supervisor de Proteção Radiológica (SPR) dentro de um contexto contemporâneo.
Com uma matriz de custos de radioterapia cada vez mais complexa, os papéis e funções dos recursos humanos de radioterapia devem estar muito bem definidos. Como proteção radiológica deve
ser uma responsabilidade visceral de todos os profissionais que atuam em radioterapia, ampliar o
escopo de acesso da certificação de SPR e melhor integrar estas responsabilidades na personificação desse SPR são fundamentais para fortalecer o papel desse profissional na radioterapia.
•

Maior controle de órgãos reguladores para a formação deste profissional responsável pela segurança radiológica.

•

Fomento à educação continuada por instituições especializadas em proteção padiológica nacionais e internacionais.

•

Fomento para desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de Proteção Radiológica que
envolvam exposição ocupacional, médica e meio ambiente.

6.4 Dosimetristas
O dosimetrista é um membro da equipe de radioterapia que tem como função dar suporte às atividades do fluxo assistencial, como a realização de exames de planejamento do tratamento, cálculos
de configuração de tratamentos e controle de qualidade, sob supervisão dos físicos médicos e dos
médicos assistentes. O papel desse profissional é de extrema importância no resultado do recurso
terapêutico. As principais funções deste profissional são:
•

Elaboração de protocolos de simulação e tratamento em conjunto com médicos e físicos.

•

Simulação, manipulação e registro das imagens que são utilizadas para o planejamento terapêutico.

•

Delineamento sob supervisão de tecidos adjacentes ao volume de tratamento.

•

Planejamento do tratamento e cálculo de distribuição de dose de tratamentos para teleterapia
e braquiterapia sob supervisão do físico especialista.
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•

Aquisição e processamento de imagens de tratamento para revisão médica.

•

Auxílio na execução das atividades de dosimetria.

•

Controle de qualidade dos equipamentos.

•

Participação ativa nos fluxos, processos e indicadores do serviço de radioterapia.

6.4.1 Quantitativo necessário de dosimetristas
A presença dos dosimetristas nos serviços de radioterapia no País ainda é uma coisa relativamente
nova e cresceu muito com a evolução dos tratamentos tridimensionais. Muito por conta disso, ainda não existe regulamentação especifica da funcionamento da atividade. Conforme a recomendação da Associação Americana de Dosimetristas (AAMD) e da Associação Americana de Radioterapia (ASTRO, 2019), é necessário 1 dosimetrista para cada 250 casos novos tratados por ano. Não há
recomendação relacionada ao quantitativo de equipamentos, já que as funções dos dosimetristas
estão diretamente relacionadas com o tratamento do paciente.
O cenário da radioterapia no Brasil sofreu uma grande mudança nos últimos anos, principalmente
pelo seu crescimento e pela implementação de altas tecnologias, que demandam mais tempo de
trabalho dos radio-oncologistas e físicos, trazendo uma maior necessidade de profissionais dedicados ao planejamento e fluxo radioterápico. O dosimetrista tem assumido esse papel, sempre sob
supervisão do físico especialista, conforme exigido em na NN 6.10 da CNEN.
A tabela abaixo mostra os tempos necessários para o dosimetrista desempenhar as suas funções.

Tabela 6.10 - Atividades e tempos despendidos pelo dosimetrista
Tratamento
Atividades

Média complexidade

Alta complexidade

Minutos

Qtd.

Horas

Minutos

Qtd.

Horas

Simulação

30

1

0,50

30

1

0,50

Importação e registro de imagens

15

1

0,25

15

1

0,25

Delineamento

30

1

0,50

50

1

0,83

Preparação e Planejamento

60

1

1,00

150

1

0,50

Preparação de documentos

15

1

0,25

15

1

2,00

2,50

260

TOTAL

150

4,30

Considerando a capacidade de 1.920h trabalhadas por dosimetrista por ano, a média de 3,42h
((4,33+2,5)/2) por paciente (50% de tratamentos de menor complexidade e 50% de alta complexidade), em 2030, com 333.00 casos projetados, seriam necessários cerca de 594 dosimetristas para
atender essa demanda.
Segundo o Censo RT2030, temos em atuação, no Brasil, 191 dosimetristas, distribuídos em 263
serviços. Desta forma, seriam necessários 403 novos profissionais até 2030.
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6.4.2 Capacitação profissional dos dosimestristas
Atualmente, no Brasil, a formação de base dos dosimetristas é bastante heterogênea. A formação
específica como dosimetrista em radioterapia acontece por meio de programas de aprimoramento
profissional ou de programas de pós-graduação, mas cerca de 65% dos treinamentos acontecem
dentro dos próprios serviços de atuação.
Os programas de aprimoramento são ofertados em apenas dois locais até dessa publicação, com
uma vaga por ano em cada um, com duração total de dois anos: Hospital Erasto Gaertner (Curitiba – PR) e Hospital de Amor (Barretos – SP). Já existem alguns programas de pós-graduação, sendo
o mais antigo o do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que disponibiliza em média 15 vagas
por ano.

6.4.3 Propostas para qualificação e melhoria da
capacitação de recursos humanos dosimestristas
•

Abertura

de

novos

centros

formadores

em

formato

de

aprimoramento/residência

multiprofissional.
•

Inclusão dos tecnólogos em radiologia na portaria das residências multiprofissionais, para que
seja possível a transformação dos centros de aprimoramento em residências multiprofissionais reconhecidas pelo MEC.

•

Certificação dos profissionais através de prova de titulação, tendo como exemplo a certificação
de especialistas pela ABFM. A primeira prova de certificação de Dosimetristas Especialistas
está prevista para março de 2021, junto ao III Encontro Brasileiro de Dosimetristas.

•

Treinamentos vinculados à indústria, SBRT e ABD, a fim de tornar mais evidente o papel e a
necessidade destes profissionais no país.

•

Especificação de formação necessária e atividades desempenhadas que podem ser qualificadas
em um encontro envolvendo a SBRT, ABFM, CNEN e a ABD.
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6.5 Operadores de equipamentos de radioterapia
As principais funções dos operadores de equipamentos de radioterapia são:
•

participação na simulação do planejamento radioterápico;

•

posicionamento adequado do paciente para tratamento e condução da entrega da dose de radioterapia segundo a prescrição médica;

•

operação de equipamentos de radioterapia, com integração a sistemas de registro, segurança
e monitoramento de pacientes;

•

realização de imagens de controle de tratamento, sob supervisão médica, nos equipamentos
de radioterapia, como parte integrante da assistência;

•

identificação de sinais agudos em pacientes sob radioterapia para antecipação de revisões médicas;

•

monitoramento de parâmetros dos equipamentos de tratamento para funcionamento adequado dos mesmos.

O perfil desse profissional vem mudando com os avanços tecnológicos da radioterapia. Os operadores de equipamentos mais antigos, como unidades de cobaltoterapia e os aceleradores lineares
analógicos, conviviam com baixa complexidade e um universo de treinamento mais restrito. Esses
profissionais eram treinados nos próprios departamentos, em estágios não regulados, oriundos
diretamente de cursos médios de técnicos de radiologia. Esses cursos normalmente duram 24
meses, com atividades teóricas em 75% desse tempo, muitas delas envolvendo radiologia geral
na sua maioria, com pouco tempo específico para radioterapia. Com os avanços tecnológicos e a
maior complexidade dos equipamentos, urge a necessidade de se formalizar o treinamento desses
profissionais, cujo ambiente de treinamento deva ser exclusivamente em cursos de nível superior.

6.5.1 Quantitativo necessário de operadores
de equipamentos
A maioria dos operadores de equipamentos de radioterapia são técnicos ou tecnólogos em radiologia. A legislação brasileira (LEI 7.394, 1985.) de técnicos de radiologia, de forma geral, limita a
jornada de trabalho dos profissionais em 24 horas semanais, por conta do risco de exposição à
radiação, sem, contudo, definir particularidades da radioterapia. Não limita a atividade em mais
de um contratante e esses profissionais acabam fazendo dupla jornada.
Assumindo que a função ainda é conduzida em grande parte por técnicos ou tecnólogos em radiologia, com 24 horas semanais de trabalho, e que a necessidade pela NN 6.10 da CNEN é de no mínimo dois técnicos por turno no acelerador linear, teríamos, em um dia, 14 horas de atividade e uma
necessidade de cerca de 6 técnicos por máquina. Para efeito de planejamento, assume-se o número
de 7 profissionais por máquina, considerando férias e outras atividades dentro do departamento.
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Não existe estatística atual do número de profissionais trabalhando na atividade. Fazendo uma
projeção com os 409 aceleradores lineares operacionais em 20193, e supondo-se que pelo menos
metade desse quantitativo faz dupla jornada, projeta-se entre 1.500 e 2.000 técnicos na atividade
hoje no Brasil. Já para 2030, com a projeção de 530 máquinas, seriam 3.710 profissionais.
Apesar da forte regulação dos Conselhos de técnicos de radiologia, há uma tendência de incorporação na atividade de profissionais de nível superior, principalmente pela maior complexidade
das máquinas e dos tratamentos. Dessa forma, mudando as restrições de jornada de trabalho, o
número de necessidade de profissionais na atividade pode sofrer alterações para 2030.
O Projeto RT2030 vê como uma tendência a necessidade de melhor qualificação dos profissionais
que operam as máquinas de radioterapia, que hoje tem elementos de segurança e de radioproteção
que trazem questionamentos sobre as restrições de tempo e atividade com elas. Os profissionais
mais capacitados poderão, em 2030, trabalhar em um só serviço, muito mais engajados em rotinas
de radioproteção e de qualidade assistencial.

6.5.2 Capacitação profissional de operadores de
equipamentos de radioterapia
Apesar de existirem alguns centros formadores de técnicos de radioterapia, com treinamento de
12 meses, a maioria destes profissionais é treinado dentro dos próprios serviços de radioterapia.
Com o vínculo de estágio de alguns cursos de biomédicos e tecnólogos, o treinamento tem sido o
mesmo, inclusive para esses profissionais de nível superior.
O Projeto RT2030 percebe uma alternativa de solução de longo prazo para uma melhor qualificação
desses profissionais, com o fomento à estruturação de programas de treinamento em universidades, em cursos de tecnólogos, com estágios estruturados em Hospitais de Câncer. A educação continuada é uma estratégia importante para manter esses profissionais atualizados. Hoje, o tempo
de atividade restrito em 24hs semanais dificulta essa estratégia.

6.5.3 Propostas para qualificação e melhoria da
capacitação de recursos humanos operadores de
equipamentos de radioterapia
Um dos grandes entraves para uma melhor qualificação dos técnicos em radioterapia é a ausência
de centros formadores e o conflito de competências entre técnicos de radiologia e a atividade de
radioterapia. Historicamente, tratava-se de uma subespecialidade da radiologia, onde um estágio
curto poderia qualificar o profissional a trabalhar na área. Com o desenvolvimento da radioterapia,
essa visão simplista não mais se sustenta e o mercado está sendo aberto para profissionais de nível

3 Censo realizado pelo projeto RT_20_30 em 2020

RT2030 – Plano de Desenvolvimento da Radioterapia para a Próxima Década

145

superior, com outras competências e preparo para a complexidade da radioterapia. A legislação
sindical ainda prevalece e o conflito tem dificultado um melhor enfrentamento dessa necessidade
de mudança. Na mesma linha, já temos técnicos de ressonância, uma atividade que também agrega melhor preparo profissional, já destacada de regras gerais de técnicos de radiologia.

6.6 Enfermagem
O Enfermeiro é o profissional que coordena e supervisiona as atividades dos técnicos e auxiliares.
Ele está apto a atender pacientes em estado grave ou com alto grau de complexidade. O enfermeiro
precisa ter o diploma de um curso de graduação em Enfermagem, com duração mínima de 4 anos,
e pode trabalhar tanto com assistência a pacientes quanto assumir cargos administrativos. As
principais funções do enfermeiro são:
•

suporte às atividades médicas de assistência em teleterapia e braquiterapia;

•

orientação de preparo para exames de planejamento e sobre morbidade de tratamento;

•

monitoramento de toxicidade radioinduzidas, orientação de cuidado sob supervisão médica;

•

monitoramento de atividades de qualidade no serviço.

A Resolução COFEN 211/1998 descreve competências de enfermagem para profissionais que trabalham com radiações ionizantes. O documento é genérico nas ações específicas e não contempla
cuidado específico em radioterapia, envolvendo na sua maioria atividades de cunho administrativo e de qualidade. Já o Decreto 94.406/1987 (COFEN, 1987) qualifica funções profissionais de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiros e determina as seguintes
atividades para os enfermeiros, que seriam relevantes no contexto da radioterapia:
•

planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de
Enfermagem;

•

consulta de Enfermagem;

•

prescrição da assistência de Enfermagem;

•

cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.

6.6.1 Quantitativo necessário de enfermeiros
A resolução COFEN 544/2017 (COFEN, 2017) estabelece elementos para dimensionamento de enfermagem. No documento, existem especificidades para atividades de radiologia, incluindo tomografia computadorizada e ressonância nuclear, além de medicina nuclear, com quantitativo de horas
de dedicação relacionadas ao número de exames realizados. Não há legislação vigente específica
para quantitativo de enfermagem de radioterapia. O documento, entretanto, indica a necessidade
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da presença de no mínimo um profissional de enfermagem
durante todo o período assistencial.
Na Portaria do Ministério da Saúde SAS/MS 140/2014 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014), há indicativo da necessidade
de enfermagem e técnicos de enfermagem, sem, contudo,
indicar quantitativos.
O entendimento do Projeto RT2030 para quantitativo de
profissionais de enfermagem em um serviço de radioterapia é a necessidade de um enfermeiro durante o período
operacional de atendimento. Por conta das especificidades
assistenciais da braquiterapia, o entendimento é a necessidade de um quantitativo extra para os aparelhos de braquiterapia, a depender do movimento.
Para determinar o quantitativo de profissionais em 2030,
ponderou-se a possibilidade de que algumas atividades de
enfermagem possam ser feitas por técnicos de enfermagem, sob supervisão. Nesse racional, o Projeto RT2030 estabelece a premissa de um profissional
dedicado de enfermagem por acelerador linear. Dessa forma, seriam necessários 530 enfermeiros
especialistas em radioterapia em 2030.
O censo do Projeto RT2030 avaliou apenas se o serviço tinha enfermagem dedicada e não quantificou as enfermeiras. O resultado encontrado foi que 241 serviços, do total de 284, possuem enfermeiras dedicadas. Esse número mostra que nem todos os serviços possuem enfermeira dedicada.
Há ainda a divisão de tarefas de algumas destas enfermeiras, que por vezes também trabalham
em serviços de oncologia ou de radiologia diagnóstica habitualmente associados aos serviços de
radioterapia. Isso traz mais um complicador na análise desse quantitativo e reforça a necessidade
de melhor esclarecer o papel e as competências específicas do profissional de enfermagem de radioterapia.

6.6.2 Capacitação profissional de enfermeiros
Existem programas de residência multiprofissional em Enfermagem Oncológica que são ofertados
em alguns centros no Brasil, como, por exemplo, no Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro.
Essa formação é global em oncologia, passando pela oncologia clínica, cirurgia oncológica e radioterapia. Não existem centros formadores específicos de Enfermagem em Radioterapia. A maioria
dos profissionais, hoje, em atividade, tem formação em oncologia e foi alocada na radioterapia,
com aprendizado das especificidades sob demanda.
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6.6.3 Propostas para qualificação e melhoria da
capacitação de recursos humanos enfermeiros
O grande desafio hoje é a criação de programas de treinamento específicos de enfermagem em
radioterapia. Uma estratégia potencialmente efetiva seria o fortalecimento dos programas de pós-graduação de enfermagem oncológica, com conteúdo de radioterapia. A Sociedade Brasileira de
Radioterapia e o próprio Ministério da Saúde poderiam capitanear essa iniciativa, junto com o
Ministério da Educação e Cultura.

6.7 Engenheiros
Os engenheiros de manutenção são funcionários que garantem o bom funcionamento dos equipamentos de radioterapia em intervenções preventivas ou corretivas. Com a complexidade dos
equipamentos, habitualmente contemplam habilidades com eletrônica, mecânica e sistemas computacionais.

6.7.1 Quantitativo necessário de engenheiros
Em uma entrevista com as principais empresas que produzem os equipamentos e com as empresas de manutenção nacionais, não se estabeleceu um quantitativo padrão de profissionais por máquinas e cada empresa adota sua política. O entendimento é que o número médio de máquinas por
engenheiro deva ficar em torno de cinco. Obviamente que esse quantitativo pode variar de acordo
com a complexidade delas.
Uma das empresas divide seus engenheiros em profissionais de instalação para os novos equipamentos e profissionais de serviço de campo.
Considerando o número de máquinas em 2018 de 363 e assumindo um profissional para cada 5
máquinas, imagina-se um quantitativo de 73 profissionais atualmente em atividade na área. Já
em 2020, com 409 máquinas, deve-se ter 82 engenheiros no mercado. Considerando o número de
máquinas, em 2030, de 530, teríamos a necessidade projetada de 106 engenheiros.

6.7.2 Capacitação profissional de engenheiros
O treinamento é bem variado e depende muito da tecnologia do equipamento e de políticas da
empresa. O ciclo básico de formação dura entre 6 e 12 meses, com proficiência completa nas tecnologias em período não inferior a 2 ou 3 anos.
Os profissionais são habitualmente engenheiros eletrônicos, elétricos, mecânicos ou mecatrônicos
de formação. Identificam-se também alguns técnicos de eletrônica envolvidos com equipamentos
mais antigos. É uma área que demanda experiência prévia com manutenção e, principalmente,
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proficiência em inglês. Os treinamentos são conduzidos pelas próprias empresas em centros de
treinamento nacionais ou internacionais. Não imaginamos gargalo no desenvolvimento de recursos humanos específicos, pois estão intrinsecamente envolvidos com o mercado de equipamentos.

6.7.3 Propostas para qualificação e melhoria da
capacitação de recursos humanos engenheiros
Não identificamos essa área como de risco para desenvolvimento da especialidade. De qualquer
forma, a disponibilidade de profissionais de manutenção e de logística organizada depende em
muito do equilíbrio econômico do setor. Boa parte do custo da radioterapia é dolarizado e a disponibilidade de profissionais em número, distribuídos em regiões estratégicas, depende do mercado aquecido. A manutenção de profissionais em regiões mais afastadas dos grandes centros e
principalmente com dificuldades de acesso logístico pode comprometer o funcionamento regular
dos equipamentos.

6.8 Administradores
Um administrador de empresas é um profissional responsável pela tomada de decisão e condução
de estratégias no meio corporativo. Por ele passam ações de planejamento, organização e execução nas mais variadas áreas do negócio, incluindo a gestão de recursos financeiros, tecnológicos,
humanos e materiais.
Em um serviço de radioterapia, o administrador cuida dos indicadores, produção, faturamento,
recursos humanos, regulação, contratos, compras, infraestrutura, comercial e jurídico. A seguir
estão descritas as atribuições para a função:
•

Aplicar e controlar as escalas de trabalho e férias dos colaboradores que atuam nas atividades
assistenciais e de apoio administrativo do departamento.

•

Criar fluxo operacional com controle logístico dos insumos utilizados no departamento.

•

Com apoio dos departamentos de Engenharia Clínica e Física Médica, promover agendas para
manutenções preventivas e chamado de emergência para manutenções corretivas dos equipamentos. Necessário promover Uptime desejado de acordo com variáveis, como: período de
funcionamento do departamento, modelo do contrato de serviços negociado com o fornecedor
(se existente).

•

Com o apoio dos departamentos de engenharia clínica e física médica, negociar a contratação
de serviços junto aos fornecedores, contemplando o Uptime desejado e que esteja dentro dos
custos que a instituição disponibiliza.

•

Promover o planejamento estratégico do departamento através da criação de um comitê, contemplando a participação de uma equipe multidisciplinar do centro: Médico Rádio-oncologista; Físico Médico, Dosimetrista, Enfermeira, Tecnólogos.
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•

Desenvolver ferramentas comerciais, exemplo: procedimentos normatizados ou pacotes, objetivando captação de pacientes junto às fontes pagadoras com potencial de melhoria do “tiquete
médio”. Essas ferramentas deverão contemplar benefícios considerando a adoção de técnicas
que sensibilizem o entendimento dos pagadores quanto à relação Custos x Benefícios. Essa
atividade deverá ser realizada em conjunto com o departamento comercial da organização em
casos de um hospital ou clínica oncológica. Caso for uma clínica que não possua departamento
comercial, a ação poderá ser realizada diretamente pelo administrador.

•

Com apoio do Departamento Jurídico da instituição, participar da elaboração dos contratos de
prestação de serviços pelos especialistas (Médicos, Físicos, Dosimetristas).

•

Com apoio do Departamento Jurídico da instituição, participar da elaboração dos contratos de
prestação de serviços pelos fornecedores.

•

Elaborar relatórios mensais, contemplando dados que permitam avaliar produtividade departamento conceituando. Para captação destes indicadores, é sugerida a utilização dos sistemas
de gerenciamento computadorizados disponíveis no serviço (Tasy, MV, Aria, Mosaiq,etc.).

6.8.1 Quantitativo necessário de administradores
Normalmente, um profissional é suficiente para gerenciamento do serviço, com o devido suporte
das demais áreas correlatas. Há, em 2020, no Brasil, 284 serviços de radioterapia registrados, com
161 administradores dedicados segundo o censo. Como não fez parte do escopo do projeto a avaliação do número de serviços de radioterapia, e sim o número de equipamentos, o Projeto RT2030
entende que, considerando que existem 284 serviços de radioterapia registrados, em 2019, e assumindo um aumento de 15% nesse universo, até 2030, estima-se a necessidade de 327 profissionais
em 2030.

6.8.2 Capacitação profissional dos administradores
Não há treinamento específico na área e os profissionais em atuação hoje foram treinados nos próprios departamentos. Habitualmente, são profissionais com formação em administração, direito,
economia e ciências contábeis.

6.8.3 Propostas para qualificação e melhoria da
capacitação de recursos humanos administradores
Observa-se como gargalo a necessidade de administradores com experiência em radioterapia para
o desenvolvimento da radioterapia. De qualquer forma, os mecanismos de reembolso, o faturamento, os processos específicos dentro do fluxo de tratamento e o gerenciamento das equipes são
funções bem específicas e demandam bastante entendimento técnico do gestor. O entendimento
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da área, entretanto, é de que habitualmente se espera queda de rendimento operacional sempre
quando da troca de profissional experimentado. Seria importante ter um programa de treinamento específico para esses profissionais, com foco na gestão dos departamentos de radioterapia. A
abordagem de escolas de negócio e cursos de gestão de saúde para apresentar a demanda pode ser
um vetor para o interesse de desenvolvimento de cursos na área. A própria SBRT pode dar suporte
técnico a essas escolas de negócio.

6.9 Discussão
Quanto mais especializada é uma área, mais complexa será a formação de recursos humanos de
qualidade para uma operação adequada. Se somarmos a isso os aspectos regulatórios do uso de
radiações, as peculiaridades dos pacientes oncológicos, os desafios econômico-financeiros e a diversidade de profissionais envolvidos na radioterapia, temos um grande desafio no setor.
O tempo médio de formação de um médico já graduado na radioterapia é de 4 anos; de um físico
médico e dos dosimetristas, 2 anos; de um supervisor de proteção radiológica, 18 meses; e dos
técnicos de radioterapia, de pelo menos 1 ano. A falta de centros formadores distribuídos pelo país
compromete também a distribuição desses especialistas.
O custo de treinamento desses profissionais é outro elemento que não entra no planejamento da
instalação de novos serviços de radioterapia. Entendendo que 77% da demanda de saúde hoje é pública, essa responsabilidade de alguma forma deveria ser governamental. No Projeto de Expansão
em Radioterapia foi estimulada a abertura de programas de residência médica em radioterapia,
com bolsas fornecidas pelo MEC, porém sem garantias de infraestrutura de treinamento e principalmente corpo discente e tutores. Os resultados de aproveitamento já foram discutidos anteriormente, com baixa aprovação na prova de título de especialistas.
Premissas:
•

Médicos - 2 para cada acelerador linear com quantitativo extra para braquiterapia;

•

Fisicos - 2 para cada acelerador linear com possibilidade de parte das atividades do segundo
ser assumida por um físico não especialista ou por um dosimetrista sob supervisão;

•

Dosimetristas - 1 por acelerador linear; Enfermeiros - 1 por acelerador linear;

•

Tecnólogos de radioterapia - São necessários 7 técnicos de radioterapia por acelerador linear,
considerando limitação de 24h de trabalho semanais.

Considerando a complexidade das novas tecnologias e a necessidade de treinamento com competências em curso superior, projetamos para 2030 a função a ser exercida por um tecnólogo, com
potencial redução em número de profissionais especializados para 4 por acelerador, isso se a legislação mudar e permitir escala de trabalho de 40 horas
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Gráfico 6.2 - Recursos humanos em 2020 e previsões para 2030

Conforme premissas adotadas, projeta-se para 2030 a necessidade de um quantitativo elevado de
profissionais que entregam o tratamento de radioterapia. Formar e treinar esses profissionais é
um desafio que requer um esforço integrado do sistema público, da saúde suplementar e do setor
privado de planejamento, coordenação e investimento em educação a nível nacional.
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Aspectos econômicos e
financeiros do serviço
de radioterapia
A radioterapia é uma área de atuação da medicina responsável pelo tratamento utilizando radiação ionizante. Para a realização do tratamento, é necessária uma estrutura de funcionamento considerada de alto custo tanto
na esfera pública quanto na esfera privada.
Essa estrutura envolve o uso de equipamentos de alta tecnologia produzidos no exterior, chamados Aceleradores Lineares (AL), sem existência de
similares nacionais. Esses equipamentos produzem radiação de alta energia e, portanto, a segurança do setor é extremamente regulada com normas técnicas relacionadas à proteção radiológica. Para o funcionamento
dos serviços, é necessária uma rede de profissionais como médicos, físicos,
dosimetristas, técnicos de radioterapia, enfermeiros, engenheiros e pessoal
de gestão, em quantitativos que também são regulados por normas, aumentando a complexidade de gestão, de operação, de logística e de gestão
de custos.
A gestão econômica e financeira das atividades de radioterapia está relacionada a um contexto muito mais amplo que o simples processo de precificação dos procedimentos relacionados a esta especialidade. É necessário
levar em consideração variáveis que envolvem a montagem da estrutura
do serviço de radioterapia. Cabe ressaltar que a maior parte dos ativos e
insumos é importada e está sujeita à variação de preços atrelada ao dólar.
A gestão econômica e financeira é também necessária para definir o valor
do serviço e para analisar os fatores que afetam a capacidade produtiva, o
nível de ocupação dos equipamentos e a demanda pelos serviços.
Devido ao alto custo de investimento e de custeio mensal dos serviços, a
avaliação financeira, por meio dos gastos diretos e indiretos, permite analisar um conjunto de informações que possam justificar a definição de preços
mais precisa, seja sob a óptica dos ofertantes desses serviços, seja sob a
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óptica dos demandantes dos procedimentos, visando garantir a sustentabilidade e perpetuidade
das atividades operacionais dessas empresas e o acesso aos serviços de qualidade disponibilizados
por elas.
O método de custeio utilizado neste estudo para a mensuração da precificação dos procedimentos
de radioterapia foi o Custeio por Absorção, que se caracteriza por apropriar os custos diretos e
indiretos aos serviços de radioterapia. Desse modo, os serviços trabalhados em um determinado
período de apuração absorvem todos os custos realizados no período, sejam eles fixos ou variáveis,
diretos ou indiretos.
A mensuração do custo total pelo método do custeio por absorção consiste em três etapas básicas:
a) Separação dos gastos entre custos e despesas;
b) Apropriação dos custos diretos evidenciados:
•

Evidenciar os custos diretos;

•

Verificar como foram consumidos; e

•

Valorizar o consumo;

c) Alocação (rateio) dos custos indiretos.
O ponto crítico do processo de custeio por absorção é o rateio dos custos indiretos. A adoção de
critérios diferentes pode levar à apuração de custos por procedimento de radioterapia diferentes,
podendo, em algumas situações, prejudicar o posicionamento de um determinado procedimento.
Outro problema identificado nas atividades de radioterapia que afeta diretamente a sustentabilidade do serviço refere-se ao reembolso por procedimento. Os valores de reembolsos praticados
pelo SUS para radioterapia estão congelados desde 2010, o que gera uma perda significativa de pelo
menos 76,32%, entre 2010 e 2020, calculado pela variação acumulada do IPCA médio do período de
jan./2010 a dez./2019, conforme dados coletados na página do IBGE (https://bit.ly/2ZBKbUS).
É também fundamental considerar que grande parte dos custos em radioterapia é atrelada ao
dólar, que sofreu significativo ganho de valor de 134,30% nesse mesmo período, calculado pela variação do câmbio do dia 04/01/2010 ao dia 31/12/2019 (https://bit.ly/2Zwc0Ow). O câmbio também
representa um pilar essencial na mensuração do custo de importação dos equipamentos. Além da
variação cambial que os importadores estão vulneráveis, a legislação aplicada ao processo é obscura e permite interpretações que dificultam ou colocam em risco todo o processo de disponibilidade
de máquinas para a assistência à saúde no Brasil.
Fica claro que a falta de reposição inflacionária e cambial da tabela de reembolso impacta fortemente na sustentabilidade dos serviços.
Assim, o objetivo deste capítulo é avaliar e dimensionar os principais fatores que impactam na
situação econômica da radioterapia e, com base nestes dados, desenvolver um modelo que possa
proporcionar uma avaliação econômico-financeira dos serviços, visando alinhar as necessidades
mínimas de custeio para os ofertantes e demandantes desses serviços médicos. Mais especificamente, o modelo pretende determinar, com base nos parâmetros adotados, o custo de um trata-
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mento padrão considerando um AL1. Pretende-se também avaliar o investimento resultante da
importação dos equipamentos utilizados na radioterapia, considerado as normas, às vezes conflitantes, vigentes no Brasil.

7.1 Premissas e metodologia
Foram elaboradas duas questões para nortear o estudo econômico-financeiro da radioterapia:

PERGUNTA 1: O que precisa ser feito, até 2030, para que a atividade de radioterapia seja sustentável dentro do custeio necessário à segurança do seu funcionamento?

PERGUNTA 2: O que precisa ser feito, até 2030, para que as políticas de financiamento estejam
alinhadas com as políticas de investimento em radioterapia?
Visando a elaboração de um modelo de preços justo para prestadores e tomadores dos serviços
de radioterapia, dividimos os itens de custo da radioterapia em quatro classes, a saber: (i) ativos;
(ii) insumos; (iii) pessoal; (iv) serviços de terceiros.
Todo o processo de construção do modelo foi respaldado em premissas que sustentam as atividades necessárias para a prestação do serviço.

7.1.1 Detalhamento das premissas e dos cálculos para
elaboração do modelo de custo e preços dos serviços
de radioterapia
Os itens considerados no modelo de custeio foram:
1. determinação da capacidade de procedimentos anuais (horas/dias) de um AL;
2. determinação do tempo de utilização do equipamento para cada procedimento de radioterapia
ofertado;
3. determinação da composição percentual dos procedimentos ofertados e do tempo gasto por
mês com cada um dos procedimentos;
4. determinação da necessidade de médicos e físicos;
5. determinação da necessidade de pessoal não médico e físicos;
6. elaboração da estrutura de ativos, insumos e serviço de terceiros;

1 Sabe-se que a realidade de cada departamento de radioterapia é muito variável e, portanto, não há uma fórmula consolidada que se aplique a todos os prestadores do serviço.
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7. distribuição dos custos indiretos para os procedimentos utilizando a metodologia de custeio
por absorção, tendo como métrica para distribuição o tempo de utilização de equipamento
principal, o acelerador linear;
8. avaliação do custo por item de impacto.
Cabe aqui ressaltar:
•

o dimensionamento das horas disponíveis dos equipamentos é diferente do dimensionamento
das horas dos profissionais da radioterapia;

•

todo o processo de construção do modelo foi respaldado em premissas que sustentam as atividades necessárias para prestação do serviço;

•

todos os itens foram trabalhados considerando as normas técnicas e as boas práticas da atividade.

7.1.1.1 Determinação da capacidade de procedimentos anuais (horas/dia)
de um acelerador linear
Com base no censo realizado em 2020 pela Sociedade Brasileira de Radioterapia e pela Fundação
Dom Cabral, aproximadamente 70% dos serviços no Brasil possuem apenas um acelerador linear.
Diante deste resultado, este estudo foi feito considerando uma estrutura de tratamento composta
de um único acelerador. Todos os demais componentes de custo necessários para a execução dos
tratamentos como insumos, pessoal, serviços de terceiros e demais ativos foram considerados de
forma proporcional para um único acelerador. Em serviços que possuem mais de um AL, o valor
encontrado por procedimento pode ser menor, devido à melhor utilização dos custos fixos, caso os
equipamentos sejam utilizados na sua capacidade plena.

Cálculo do número médio de dias úteis/mês de trabalho por AL
Ano = 365,25 dias (considerando o ano bissexto, em que o mês de fevereiro possui 29 dias)
Dias médios dos meses = 365,25/12 = 30,4 dias
Semanas por mês = 30,4/7 dias = 4,35 semanas
5 dias úteis de trabalho por semana
Número médio de dias úteis por mês = 5 x 4,35 = 21,74 dias úteis
Média de feriados oficiais em dias úteis no Brasil = 12 feriados por ano
Número adotado médio de dias de trabalho por mês por AL = 20,7 dias de trabalho
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Cálculo do número médio de horas por dia de trabalho por AL:
Quatro dias úteis de parada do equipamento por ano para manutenção preventiva de acordo
com a Resolução CNEN 130 de 31 de maio de 2012, capítulo II, seção I, artigo 14, ítem VII-d.
10% de redução no tempo de funcionamento do AL devido a reparos, absenteísmo de pacientes
agendados, problema de logística de agendamento de pacientes, interrupções de pacientes em
tratamento por toxicidade.
[20,7 – (4 dias de manutenção)] x (90% de utilização) = 18,4 dias em média por mês disponíveis
do AL para a radioterapia.
Pode-se deduzir que temos como resultantes destas premissas um aproveitamento líquido de
89% dos dias efetivamente disponíveis para o tratamento:
18,4 dias / 20,7 dias = 89% de aproveitamento efetivo dos dias disponíveis para as atividades
de radioterapia.

Cálculo das horas diárias disponíveis para o tratamento:
Para cálculo de capacidade de cada AL, considerou-se o funcionamento diário de 16h, das
quais 2h seriam utilizadas para dosimetria dos tratamentos e serviços internos.
Ao aplicar o percentual de aproveitamento de 89% sobre as 14 horas diárias de tratamento,
encontra-se efetivamente 12,4 horas por dia disponíveis para o tratamento dos pacientes.
Isto equivale a uma capacidade de tratamento em horas por mês de:
20,7 dias/mês x 12,4 h/dia = 257,1 h/mês.
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Essas premissas e cálculos também podem ser visualizados conforme demonstrado na Tabela 7.1:

Tabela 7.1 - Premissas das horas por dia efetivamente disponíveis do acelerador linear
Dias e horas úteis no mês disponiveis para
tratamento

Dias e horas úteis no mês disponiveis para
tratamento

Dias no ano

365,25

Dias úteis no mês

20,74

Dias no mês

30,44

Dias de manutenção ano

4

Semanas por mês

4,35

Dias de manutenção mês

0,33

Dias na semana

5

Up time

90%

Feriados por ano

12

Dias efetivos no mês

18,37

20,74

% de aproveitamento

0,89

Dias úteis médios por mês
Horas úteis trabalhadas por dia

14

Horas úteis por dia

14

Horas úteis trabalhadas no mês

290,37

Horas efetivas mês

257,17

Minutos uteis por mês

17 422,44

Minutos efetivos por mês

15 428,22

7.1.1.2 Determinação do tempo de utilização do equipamento para
cada procedimento de radioterapia ofertado
Os procedimentos mais realizados em radioterapia são:
•

Radioterapia conformada tridimensional (3DCRT)

•

Radioterapia com intensidade modulada do feixe (IMRT)

•

Radiocirurgia (RCir)

•

Radioterapia guiada por imagem (IGRT)

Cabe ressaltar que IGRT é um procedimento "adicional" e é sempre utilizado em combinação com
uma das opções acima.
Não foram considerados os demais procedimentos ou técnicas por terem indicação de utilização
restrita e por terem baixa frequência.
Determinou-se o tempo de utilização do equipamento para cada procedimento unitário pela multiplicação do número de frações médias necessárias pelo tempo médio ocupado por fração. Para
os procedimentos:
•

3DCRT, IMRT e IGRT foram consideradas 22 frações por paciente.

•

3DCRT e IMRT, utilizou-se 12 minutos por fração (min/frac), resultando em 264 minutos para
cada procedimento (min/proc).

•

IGRT, adotou-se 5 min/frac resultando em 110 min/proc, acrescidos ao tempo da técnica de
tratamento.
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A Tabela 7.2 mostra ainda o tempo em horas por procedimento (horas/proc). Essas premissas estão
representadas na tabela abaixo.

Tabela 7.2 - Tempo gasto com cada procedimento de radioterapia (horas por paciente)
3D

RCir

Frações

Min/Frac

Min/Proc

Horas/proc

Frações

Min/Frac

Min/Proc

Horas/proc

22

12

264

4,40

1

75

75

1,25

IMRT

IGRT

Frações

Min/Frac

Min/Proc

Horas/proc

Frações

Min/Frac

Min/Proc

Horas/proc

22

12

264

4,40

22

5

110

1,83

7.1.1.3 Determinação da composição percentual dos procedimentos
ofertados e do tempo gasto por mês com cada um dos
procedimentos
Para composição do conjunto de procedimentos realizados em um mês, convencionou-se realizar
04 (quatro) radiocirurgias (RCir) por mês e que o restante do tempo seria dividido em números
iguais de procedimentos de IMRT e radioterapia conformada. Finalmente, foi definido que 25% dos
tratamentos aplicados receberiam adicionalmente radioterapia guiada por imagem.
Essa composição, que é certamente variável, foi definida para efeito de cálculo pela Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT) baseada em elementos internacionais de projeção de carga média de
ocupação dos aceleradores lineares. Vale notar que, uma vez que o tempo gasto com a radioterapia
3DCRT e o IMRT foi considerado o mesmo, as variações que possam existir entre o conjunto destes
2 procedimentos não afetam o cálculo.
Desta forma, dividiu-se a capacidade mensal de um AL pelo tempo estipulado para cada tipo de
procedimento, de forma a encontrar o número absoluto de procedimentos a serem realizados por
mês (vide Tabela 7.3).

Tabela 7.3 - Procedimentos realizados por mês
% do uso do
Minutos por
Procedimento
equipamento procedimento

Número
absoluto
pacientes/
mês

25%

Número
efetivo
pacientes/
mês

Total de
minutos mês
absoluto

Total de
minutos mês
efetivo

89%

17 442

15 428

3D

36%

264

23

21

6 072

5 544

IMRT

36%

264

23

21

6 072

5 544

3D e IGRT

13%

374

6

5

2 244

1 870

IMRT e IGRT

13%

374

6

5

2 244

1 870

Radiocirurgia
TOTAL

2%

75

4

4

300

300

100%

N/A

62

56

16 932

15 128
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Foram analisados dois cenários. O primeiro utilizando o equipamento no seu tempo máximo, sem
qualquer interrupção para manutenção ou ausência de pacientes. Neste caso, seria possível atender 62 pacientes no mês, o equipamento seria usado por 16.932 minutos (282,2h). No segundo cenário, foi considerado que o equipamento é usado apenas 89% do seu tempo. Com 56 atendimentos
no mês, seriam ocupados 15.128 minutos (252,1h). Percebe-se que, no máximo, um AL poderia
atender 62 pacientes por mês, mas estima-se que o atendimento real será de 56 pacientes por mês,
visto que há necessidade de interrupções para manutenção programada ou corretiva, além do não
comparecimento ocasional de pacientes.

7.1.1.4 Determinação da necessidade de médicos e físicos
Nesta seção foram calculados os tempos gastos para cada profissional médico e físico na realização de cada procedimento específico de radioterapia.
Por serem os médicos e os físicos os profissionais de maior custo no tratamento e por terem suas
atividades diretamente vinculadas ao número de atendimentos e em outros parâmetros de atividades indiretas relacionadas a requisitos previstos em normas técnicas, optou-se por realizar o
cálculo detalhado do número necessário destes profissionais.
Dimensionamento e custo da equipe médica
Dentro da descrição do procedimento médico, foram listadas, a seguir, as atividades diretas de
consumo de tempo de trabalho:
•

Atendimento de 1ª consulta

•

Atendimento de uma revisão por semana para cada paciente durante o tratamento
(1 por semana)

•

Consulta de alta e recomendações pós-tratamento

•

Delineamento do volume-alvo na tomografia de planejamento

•

Aprovação do plano de tratamento

•

Acompanhamento da primeira aplicação da radioterapia

•

Avaliação de imagens de verificação do posicionamento

•

Consulta de retorno para avaliação de efeitos colaterais e resultado do tratamento

Com base nestas etapas, foram elaborados o racional para se chegar ao total em horas despendidas
pelos médicos para cada procedimento no tratamento de radioterapia.
Dado o número de horas médicas totais para a realização dos procedimentos, pode-se calcular a
quantidade de médicos necessários para a realização deles.
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Para o cálculo do número de médicos, foram considerados os seguintes parâmetros:
a. 365 dias por ano, jornada de trabalho de 5 dias úteis semanais.
b. 138 dias entre dias de repouso, férias e feriados.
Dias de repouso = 48 semanas x 2 dias/semana
Dias de férias = 30 dias
Feriados = 12 dias
c. 227 dias efetivamente trabalhados por ano
Memória de cálculo:
365 dias - 96 dias de repouso - 30 dias de férias – 12 dias de feriado = 227 dias
d. 18,9 dias de trabalho médico por mês (227 dias / 12 meses = 18,9 dias).
Considerando uma jornada diária de oito horas, foram considerados dois médicos radioterapeutas para a total execução das atividades e procedimentos de radioterapia.

Além das atividades necessárias diretamente relacionadas ao tratamento de pacientes, há outras
atividades indiretas a serem realizadas pelos médicos. Foram consideradas as reuniões, atendimento não planejados e educação continuada.
Foram atribuídos dois tipos de reuniões clínicas: intra e interdepartamentais. As primeiras relativas à discussão de casos e situações encontradas dentro do departamento de radioterapia, incluindo as comissões de segurança do paciente, análise de óbitos e morbidade, decisão de casos raros e
sem protocolos definidos. As reuniões interdepartamentais ocorrem com as demais especialidades
médicas para a realização de tratamento multidisciplinar, incluído aqui o tempo gasto em reuniões
presenciais e ligações telefônicas para discussão dos casos com oncologistas, cirurgiões e outros
profissionais. Referente às reuniões clínicas I e II, consideramos 2 horas por semana para cada tipo.
Dimensionamento e custo da equipe de físicos
Para os profissionais físicos médicos, foram consideradas as mesmas premissas de trabalho utilizadas para os profissionais médicos. Foram listadas as atividades e as respectivas horas correspondentes, bem como as atividades complementares para esses profissionais.
As atividades consideradas estão listadas a seguir:
•

Preparação da imagem de tomografia para trabalho no sistema de planejamento.

•

Dosimetria clínica do caso a ser tratado (planejamento propriamente dito).

•

Aprovação do plano junto ao médico.

•

Exportação do plano para o sistema de controle do equipamento.

•

Acompanhamento da primeira aplicação da radioterapia.
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•

Controle de qualidade individual (para casos de IMRT e RCir).

•

Realização do procedimento de segundo cálculo.

•

Presença durante a entrega de toda a dose de radiação (RCir).

•

Presença durante a realização da imagem de simulação (RCir).

Outras atividades indiretas também foram consideradas visando a mensuração da necessidade
de profissionais de física médica para atendimento dos serviços de radioterapia, as quais podemos
listar abaixo:
•

dosimetria (essa atividade também pode ser realizada por outros profissionais);

•

manipulação de fontes radioativas;

•

proteção radiológica;

•

teste diários de equipamentos;

•

controle de qualidade;

•

inovações tecnológicas;

•

controle de qualidade pós manutenção;

•

treinamentos.

Considerando as atividades desenvolvidas pelos físicos médicos, avaliamos a necessidade de dois
profissionais para o cumprimento de todas as atividades propostas.

7.1.1.5 Determinação da necessidade de pessoal
Para o cálculo do custo de pessoal dos médicos e físicos médicos, assim como os demais profissionais não médicos aplicáveis às atividades de radioterapia, utilizou-se a média de salários pagos
a esses profissionais no ano de 2020. A tabela a seguir detalha os valores dos salários e encargos.
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Tabela 7.4 - Custo mensal da folha de salário em um serviço de radioterapia
Regime

Valor médio
unitário

Quantidade

Custo médio de
pessoal

Médico

Mensalista

28.239,15

2

56.478,31

Dosimetrista

Mensalista

11.044,24

1

11.044,24

Enfermeiro (Responsável Técnico)

Mensalista

9.602,96

1

9.602,96

Físico

Mensalista

17.740,00

2

35.480,00

Técnico em Enfermangem

Mensalista

4.333,76

1

4.333,76

Técnico em radioterapia

Mensalista

4.228,72

4

16.914,88

Tecnólogo em radioterapia

Mensalista

4.228,72

4

16.914,88

Gerente Geral

Mensalista

14.521,73

1

14.521,73

Administrativo

Mensalista

3.753,73

2

7.507,45

Recepcionista (Telefonista)

Mensalista

3.080,73

5

15.403,63

Porteiro

Mensalista

3.080,73

2

6.161,45

Auxiliar Administrativo (Faturista)

Mensalista

3.753,73

2

7.507,45

Função

TOTAL

201.870,74

Sabe-se que esses valores podem não representar nenhum serviço específico por se tratar de média e não de mediana. O desvio-padrão desta média pode ser representativo, dada a dimensão do
país e as desigualdades de suas regiões.

7.1.1.6 Elaboração da estrutura de ativos, insumos e serviço de terceiros
Para a composição do processo de adoção de preços, foram considerados os principais ativos fixos
empregados nas atividades de radioterapia. Ativos fixos são os bens tangíveis e intangíveis de longo prazo, cujo objetivo é a sustentação das atividades operacionais, e beneficiam longos períodos
de tempo.
Para determinação dos valores dos investimentos, insumos e serviço, foi realizada, em 2020, uma
consulta junto aos principais fornecedores de cada grupo de custo. Em paralelo, foi feita uma pesquisa por meio de entrevistas, com serviços de radioterapia representantes de toda as regiões do
Brasil, além de discussões no comitê deste trabalho para validação das informações.
Algumas premissas estão a seguir:
•

Para bens lastreados em dólares dos Estados Unidos, foi utilizado o câmbio do dia 17 de julho
de 2020, no valor de R$ 5,44 reais por dólar.

•

Para determinar o tempo de vida útil dos equipamentos, foi identificada a duração de cada um
dos equipamentos envolvidos, bem como as determinações da legislação brasileira (Receita
Federal) www.receita.fazenda.gov.br.

•

Para os ativos sem similares nacionais, consideramos um custo de importação de 40% sobre
o valor total do bem, além da variação cambial. Neste valor estão inclusos todos os impostos
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de nacionalização, taxas aduaneiras e os respectivos serviços de terceiros necessários ao processo de importação.
•

A descrição dos ativos, os preços de investimento e o tempo de vida útil considerados para o
custeio das atividades estão evidenciados na tabela a seguir:

Tabela 7.5 - Descrição dos ativos com as respectivas vidas úteis e investimento
Tipo
Ativo Fixo

Descrição do Ativo
Acelerador Linear III ( Alta
Tecnologia)

Norma / Boa
Prática

Vida
Útil
(anos)

Depreciação
Mensal

Quant.

Custo Total

Norma

10

R$ 26.933,33

1

R$ 126.933,33

Ativo Fixo Aquecedor de Máscara IMRT

Norma

5

R$ 166,67

1

R$ 166,67

Ativo Fixo Aquecedor de Máscara Comum

Norma

5

R$ 133,33

1

R$ 133,33

Dosimetro Planar ou
Volumétrico

Norma

5

R$ 6.346,67

1

R$ 6.346,67

Ativo Fixo Balança Mecânica

Norma

10

R$ 5,33

1

R$ 5,33

Ativo Fixo Barômetro

Norma

10

R$ 4,17

1

R$ 4,17

Boas Práticas

10

R$ 4,17

4

R$ 16,67

Ativo Fixo Câmera de Ionização Farmer

Norma

10

R$ 87,83

2

R$ 175,66

Câmera de Ionização Pinpoint
Ativo Fixo
(Radiocirurgia)

Norma

10

R$ 87,83

1

R$ 87,83

Norma

10

R$ 175,67

2

R$ 351,34

Ativo Fixo Câmera de Ionização Profiler

Norma

10

R$ 906,67

1

R$ 906,67

Ativo Fixo Carrinho de Emergência

Norma

10

R$ 8,33

1

R$ 8,33

Carrinho para Transporte do
Ativo Fixo
Cilíndro de Oxigênio

Norma

10

R$ 2,50

1

R$ 2,50

Ativo Fixo Cortador de Molde Isopor

Norma

10

R$ 8,33

1

R$ 8,33

Ativo Fixo Desfibrilador

Norma

10

R$ 16,67

1

R$ 16,67

Ativo Fixo Eletrômetro Comum

Norma

10

R$ 291,67

2

R$ 583,33

Ativo Fixo Esfigmomanômetro

Norma

10

R$ 5,15

1

R$ 5,15

Ativo Fixo Estetoscópio

Norma

10

R$ 4,17

1

R$ 4,17

Ativo Fixo Estruturação do Bunker III

Norma

20

R$ 4.017,12

1

R$ 4.017,12

Ativo Fixo Forno Cerrobend

Norma

10

R$ 16,67

1

R$ 16,67

Processadora de Imagem
Ativo Fixo
Digital

Norma

10

R$ 1.083,33

1

R$ 1.083,33

Ativo Fixo Maca do Consultório

Norma

10

R$ 20,83

4

R$ 83,33

Ativo Fixo Mesa do Consultório

Norma

10

R$ 8,33

4

R$ 33,33

Ativo Fixo Cadeira do Consultório

Norma

10

R$ 13,33

4

R$ 53,33

Boas Práticas

5

R$ 50,00

4

R$ 200,00

Ativo Fixo Mesa Ginecológica

Norma

10

R$ 41,67

1

R$ 41,67

Ativo Fixo Monitor de Área (Geral)

Norma

10

R$ 62,33

2

R$ 124,66

Boas Práticas

10

R$ 8,33

4

R$ 33,33

Ativo Fixo

Ativo Fixo Biombo

Ativo Fixo

Câmera de Ionização Placas
Paralelas

Computador e Periféricos de
Ativo Fixo
Consultório

Ativo Fixo Negatoscópio

(Continua)
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(Conclusão)
Norma / Boa
Prática

Vida
Útil
(anos)

Norma

5

R$ 166,67

4

R$ 666,67

Boas Práticas

5

R$ 66,67

2

R$ 133,33

Norma

10

R$ 1,48

1

R$ 1,48

Boas Práticas

10

R$ 283,33

2

R$ 566,66

Boas Práticas

10

R$ 170,00

2

R$ 340,00

Ativo Fixo Servidor de Backup

Norma

5

R$ 521,33

1

R$ 521,33

Servidor Dicom Namer
Ativo Fixo Completo (CPU, Monitor,
Teclado, Mouse)

Norma

3

R$ 868,89

1

R$ 868,89

Boas Práticas

10

R$ 0,83

3

R$ 2,50

Norma

10

R$ 0,17

1

R$ 0,17

Boas Práticas

10

R$ 0,09

1

R$ 0,09

Norma

10

R$ 4.166,67

1

R$ 4.166,67

Ativo Fixo Licença Microsoft Office

Boas Práticas

1

R$ 4,75

27

R$ 128,25

Ativo Fixo Licença ERP

Boas Práticas

1

R$ 3.978,87

1

R$ 3.978,87

Ativo Fixo Móveis e Utensílios

Boas Práticas

10

R$ 25,00

16

R$ 400,00

Ativo Fixo Instalações

Boas Práticas

10

R$ 625,00

1

R$ 625,00

Ativo Fixo Edificações

Boas Práticas

20

R$ 3.125,00

1

R$ 3.125,00

Ativo Fixo Computadores e Periféricos

Boas Práticas

5

R$ 50,00

1

R$ 50,00

Ativo Fixo Máquinas e Equipamentos

Boas Práticas

10

R$ 41,67

1

R$ 41,67

Portable Constancy Check
Device

Boas Práticas

10

R$ 850,00

1

R$ 850,00

Tipo

Descrição do Ativo

Ativo Fixo Nobreak (Comando e Mesa)
Ativo Fixo Nobreak (Física)
Ativo Fixo Oxímetro de Pulso
Ativo Fixo Rampa IMRT
Ativo Fixo

Imobilizador Rampa T para
Tórax

Ativo Fixo Termômetro Digital
Ativo Fixo Termômetro
Ativo Fixo Termômetro Clínico
Ativo Fixo Instalações de Climatização

Ativo Fixo
TOTAL

Depreciação
Mensal

Quant.

Custo Total

R$ 157.909,50

Após o cálculo referente aos impactos mensais da utilização dos ativos no custeio dos procedimentos de radioterapia, foram multiplicadas as depreciações mensais resultantes da razão entre o preço de aquisição e o tempo de vida útil dos ativos pela quantidade de ativos fixos de longo prazo que
são aplicados às atividades. Esses quantitativos também foram auferidos junto aos profissionais de
radioterapia entrevistados para este processo.
Os insumos, basicamente caracterizados por materiais de uso médico (medicamentos, materiais
para exame de pacientes, manuseio de secreções, etc.), materiais de limpeza e escritório, insumos
de energia e telecomunicações, foram listados e com atribuição de valores em reais. A mesma
tratativa foi aplicada aos serviços de terceiros envolvidos nas atividades de radioterapia, como manutenção de equipamentos, predial e de aparelhos; serviços advocatícios e contábeis.
Sabemos que tanto os insumos quanto os serviços podem ter variações significativas entre diferentes prestadores de radioterapia. O tamanho e grau de complexidade dos serviços são elementos
fundamentais nesta composição, além, é claro, do modelo de gestão e organização dos gastos em
cada unidade prestadora de serviços de radioterapia, sejam elas públicas ou privadas. Esse, certamente, representa um elemento limitador do estudo atual. Entretanto, diante da concentração dos
gastos estar no consumo dos ativos de longo prazo e no custo de pessoal, entendemos que a utili-
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zação dos valores coletados junto a prestadores de radioterapia e fornecedores não deve distorcer
os cálculos.
Outro ponto relevante relacionado aos insumos e serviços refere-se à sua utilização e classificação
na estrutura das organizações prestadoras de serviços. Alguns insumos foram classificados como
operacionais, ligados diretamente às atividades fins, e outros relacionados indiretamente à empresa, ou seja, não vinculados à operação.
Insumos que puderam ser atribuídos a um procedimento específico de radioterapia foram alocados como custo direto.
A tabela a seguir detalha os insumos, valores, unidades de medida e suas respectivas quantidades,
assim como sua classificação de utilização de forma direta ou indireta para cada um dos procedimentos deste estudo. Cabe ressaltar que não foram identificados insumos de natureza direta ao
procedimento de IGRT.

Tabela 7.6 - Valores e unidades dos insumos classificados de acordo com a obrigatoriedade
normativa ou uso por boas práticas
Insumo

3D Direto

IMRT Direto

RDC Direto

Comum (Indireto)

Total
Valor

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Quant.

Valor

-

-

0,00

-

4,00

R$ 1,96

0,00

-

R$ 1,96

Camisolas

11,20

R$ 27,44

0,00

-

0,00

-

0,00

-

R$ 27,44

Colchão de
imobilização a vácuo

0,87

R$ 1.105,63

0,00

-

0,00

-

0,00

-

R$ 1.105,63

Esparadrapo

-

-

0,00

-

0,00

-

2,00

R$ 20,00

R$ 20,00

Gastos com água

-

-

0,00

-

0,00

-

1,00

R$ 180,00

R$ 180,00

Gastos com aluguel

-

-

0,00

-

0,00

-

1,00

R$ 29.480,43

R$ 29.480,43

Gastos com energia

-

-

0,00

-

0,00

-

1,00

R$ 13.759,56

R$ 13.759,56

Transporte de
documentos

-

-

0,00

-

0,00

-

1,00

R$ 400,00

R$ 400,00

Gaze

-

-

0,00

-

4,00

R$ 40,00

0,00

-

R$ 40,00

Halo para
radiocirurgia

-

-

0,00

-

4,00

R$ 2.800,00

0,00

-

R$ 2.800,00

Lençol de papel

-

-

0,00

-

4,00

R$ 24,00

0,00

-

R$ 24,00

Máscara comum

3,90

R$ 1.040,12

0,00

-

0,00

-

0,00

-

R$ 1.040,12

Máscara IMRT

-

-

20,80

R$ 10.504,81

0,00

-

0,00

-

R$ 10.504,81

Materiais de
consumo

-

-

0,00

-

0,00

-

1,00

R$ 1.750,00

R$ 1.750,00

Materiais de
escritório

-

-

0,00

-

0,00

-

1,00

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

Materiais de limpeza

-

-

0,00

-

0,00

-

1,00

R$ 3.300,00

R$ 3.300,00

Med. do carrinho de
emergência

-

-

0,00

-

0,00

-

1,00

R$ 200,00

R$ 200,00

Colchão de vácuo

-

-

0,00

-

0,00

-

0,83

R$ 5.750,00

R$ 5.750,00

Atadura

TOTAL
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R$ 72.883,95

Referente aos serviços, realizou-se sua classificação como operacionais e não operacionais, ou seja,
aqueles que estão diretamente relacionados aos procedimentos de radioterapia e aqueles que não
estão, portanto, tratados como indiretos.

Tabela 7.7 - Serviços operacionais e não operacionais na radioterapia
Norma/Boa Prática

Unidade de Medida

Manutenção de Aparelhos

Serviço

Norma

Unidade

R$ 126.933,33

Manutenção de Equipamentos

Norma

Unidade

R$ 18.398,61

Calibração de Equipamentos

Norma

Unidade

R$ 370,00

Manutenção de Climatização

Norma

Unidade

R$ 2.000,00

Auditoria Externa INCA

Norma

Unidade

R$ 208,33

Controle da Água e Ar

Norma

Unidade

R$ 300,00

Manutenções Overhead

Boas Práticas

Pacote

Gastos com Auditoria Externa (Certificação)

Boas Práticas

Unidade

R$ 250,00

Gastos com Auditoria Interna (Certificação)

Boas Práticas

Unidade

R$ 291,67

Norma

Unidade

R$ 1.000,00

Boas Práticas

Unidade

R$ 4.104,00

Norma

Unidade

R$ 6.480,00

Serviços Segurança e Med. Trabalho

Norma

Unidade

Serviços Ar Condicionado Overhead

Boas Práticas

Pacote

R$ 2.000,00

Serviços de TI Telecom

Boas Práticas

Unidade

R$ 3.500,00
R$ 7.143,79

Serviços Contábeis
Serviços Advocatícios
Serviços de Plano de Saúde

Valor

R$ 9,17

R$ 540,00

Serviços de Conservação e Limpeza

Norma

M2

Taxas Pacote

Norma

Pacote

R$ 885,90

Boas Práticas

Pacote

R$ 12.367,76

Manutenção Predial
TOTAL

R$ 186.782,56

7.1.1.7 Distribuição dos custos indiretos por procedimentos
Cálculo de valores das Atividades de Radioterapia
Conforme custeio apresentado nas tabelas anteriores deste capítulo, chega-se ao valor total estimado dos custos mensais de um serviço com 1 acelerador linear, que foi de R$619.347,00.
Obs.: dólar referente ao dia 17 de julho de 2020 (R$5,44)
A Tabela 7.8 mostra a composição do custo mensal utilizando diferentes critérios de composição.
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Tabela 7.8 - Custeio mensal para um acelerador linear
Recurso

Valor

%

Recurso

Valor

%

Operacional

477 404

77,1%

Pessoal

201 871

32,6%

Overhead

141 943

22,9%

Outros Serviços

186 783

30,2%

TOTAL

619 347

100,0%

Ativo

157 810

25,5%

Insumos

72 884

11,8%

TOTAL

619 347

100,0%

Podemos observar que 77,1% dos gastos para a prestação dos serviços de radioterapia estão concentrados nas atividades operacionais e 22,9%, ligados ao overhead da empresa. Essa representatividade dos custos operacionais indica a necessidade de atenção dos gestores das atividades de
radioterapia no acompanhamento e controle dos procedimentos que são realizados nos aspectos
dos recursos humanos, materiais e tecnológicos empregados nos serviços.
Observamos ainda que os custos com ativos e com pagamento de pessoal correspondem a aproximadamente 58% do custo total da atividade de radioterapia. Esse percentual está sustentado
basicamente no custo da depreciação dos AL e do bunker que está hospedado, bem como nos custos
com os profissionais empregados nas atividades, sejam eles médicos ou não médicos. A Tabela 7.9
seguir mostra o custo acumulado ordenado por magnitude do item de custo.

Tabela 7.9 - Participação dos itens de custo no valor mensal do serviço
Valor

% Part.

% Acum

Manutenção

Recurso

R$ 160.079

25,85%

25,8%

Ativo

R$ 152.852

24,68%

50,5%

Não Médico

R$ 145.392

23,48%

74,0%

Médico

R$ 56.478

9,12%

83,1%

Aluguel

R$ 29.480

4,76%

87,9%

Terceiros

R$ 25.068

4,05%

91,9%

Acessórios

R$ 21.201

3,42%

95,4%

Condomínio

R$ 13.940

2,25%

97,6%

Outros

R$ 14.856

2,40%

100,0%

TOTAL

R$ 619.346

100,00%

A tabela demonstra que mais de 97% dos gastos com os serviços de radioterapia estão concentrados em apenas sete elementos principais de composição do custeio: médicos, pessoal não médico,
ativos fixos tangíveis, manutenção, acessórios, serviços de terceiros e o gasto com aluguéis ou
custo com utilização do espaço. O restante dos elementos que compõem o custeio dos serviços de
radioterapia representa menos de 3% do valor total.
Os gastos levantados neste estudo ainda foram separados em gastos diretos e gastos indiretos,
sendo, o primeiro, aqueles que são identificados ou que estejam relacionados a um único procedimento, e os indiretos aqueles que estejam vinculados à execução de todos os procedimentos de
uma forma geral.
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Os gastos diretos foram devidamente apontados em cada um dos procedimentos objeto deste estudo. Já os gastos indiretos foram apropriados aos procedimentos em epígrafe com base no critério
de rateio de tempo de utilização dos equipamentos. O consolidado do gasto mensal total com um
acelerador linear está descrito abaixo:

Tabela 7.10 - Gastos diretos e indiretos por acelerador linear
Procedimento

Gastos Diretos (2,3%)

Gastos Indiretos (97,7%)

Gastos Totais (100%)

Valor

%

Valor

%

Valor

%

3D

R$ 2.173

14,0%

R$ 268.114

44,4%

R$ 270.287

43,6%

IMRT

R$10.505

67,6%

R$ 268.114

44,4%

R$ 278.619

45,0%

RDC

R$ 2.866

18,4%

R$ 11.718

1,9%

R$14.584

2,4%

IGRT

R$ -

0,0%

R$ 55.857

9,3%

R$55.857

9,0%

TOTAL

R$15.544

100,0%

R$ 603.803

100,0%

R$ 619.347

100,0%

Os gastos indiretos totais resultantes da tratativa das premissas geram o valor total de R$
603.803,00, o que representa 97,5% do custeio mensal. Esses gastos indiretos foram distribuídos de
acordo com a ocupação de cada um dos procedimentos no Acelerador Linear.
Estimativa do orçamento necessário para tratamento dos pacientes SUS
Considerando uma necessidade de 4022 aceleradores lineares em pleno funcionamento em 2020
para atender à população brasileira, sendo 329 alocados no setor público e 73 no setor privado, conforme levantamento realizado pelo RT2030 deste estudo, calculou-se a estimativa orçamentária de
gastos com radioterapia para esse período.
Vale observar que o setor privado dispõe de particularidades não consideradas neste estudo, incluindo a necessidade de retorno do investimento realizado e sobre o serviço prestado.

Tabela 7.11 - Orçamento dos gastos mensais com a radioterapia para os setores público e
privado (ano de 2020)
Setores

Quantidade de AL's

Custo Mensal / AL

Custo Total por Setor

Público

323

R$ 619.347

R$ 200.049.005

Privado

79

R$ 619.347

TOTAL

402

R$ 48.928.394
R$ 248.977.399

Considerando as informações apresentadas na tabela “Gastos diretos e indiretos com Acelerador”,
o orçamento anual para manter os serviços de radioterapia pública e privado no Brasil para o ano
de 2020 deveria ser de R$2.987.728.786,00 (R$248.977.399,00 x 12), aproximadamente R$ 3 bilhões.

2 Dados oriundos do capítulo 04 deste relatório.
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Considerando apenas a esfera pública, teríamos a previsão de um orçamento anual na ordem de
R$2.400.588.060,00 (R$200.049.005,00 x 12).
De acordo com o IBGE (2021), a estimativa de população brasileira para o ano de 2020 é de aproximadamente 213 milhões de pessoas, das quais aproximadamente 77,64% dependem do sistema
público de saúde. Isso resulta em um gasto anual por habitante no setor público com radioterapia
de R$18,07 (R$2.987.728.786,00 / 77,64% x 213.000.000), ou um gasto mensal de R$1,51 por habitante.
Para o ano de 2030, a estimativa de Aceleradores Lineares no Brasil é de 530 equipamentos3, sendo
434 no setor público e 96 no setor privado4. Neste sentido, o orçamento de gastos mensais com a
radioterapia previsto para o ano de 2030 seria calculado conforme demonstrado na tabela que
segue. O orçamento anual público e privado com radioterapia deverá ser de aproximadamente
R$3.939.045.414,00 (R$328.253.784,51 x 12 meses) em valores atuais. Importante considerar que
qualquer projeção para futuro distante está sujeita à variação cambial e inflacionária.

Tabela 7.12 - Orçamento dos gastos mensais de radioterapia para os setores público e privado
(ano de 2030)
Setores

Quantidade de AL's

Custo Mensal / AL

Custo Total por Setor

Público

434

R$ 619.347

R$ 268.796.598

Privado

96

R$ 619.347

R$ 59.457.312

TOTAL

530

R$ 328.253.910

É importante destacar que os valores apresentados estão baseados nas condições referentes ao mês
de julho de 2020. Considerando o número de aceleradores lineares previstos para o exercício social
de 2030, o valor presente desses gastos seria de R$ 328.253.785,00,00 mensais.
A expectativa do IBGE para o ano de 2030 para a população brasileira é de 226.000.000 de pessoas,
aproximadamente. Considerando essas premissas, a estimativa de gasto mensal por habitante
com a radioterapia no ano de 2030, considerando os valores presentes apresentados, será de R$1,87
por pessoa.
Finalmente, cabe destacar ainda que não foi considerada, no custeio, a incidência de impostos
sobre a prestação dos serviços para os setores público e privado, uma vez que existem múltiplos
regimes de tributação no Brasil e alíquotas de ISS diferenciadas em cada município da Federação.
Também não foi considerada no custeio a remuneração do capital investido, pois não temos como
auferir o custo médio ponderado de capital resultante da política de financiamentos de cada instituição.

3 Dados oriundos do capítulo 04 deste relatório
4 Dados oriundos do capítulo 04 deste relatório
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7.1.1.8 Avaliação do custo por item de impacto
Custo da importação dos Aceleradores Lineares
Considerando que existe no Brasil uma necessidade
mínima de aquisições de 329 aceleradores lineares até
o ano de 2030, dos quais 182 vêm da necessidade de
expansão do número existente em 2018 e 147 da necessidade de reposição decorrente de obsolescência dos
equipamentos, entendemos que os investimentos necessários no setor serão extremamente relevantes.
Atualmente, no Brasil, os aceleradores lineares utilizados na radioterapia são importados predominantemente da Europa e dos Estados Unidos, sendo que o tempo
médio para a realização de todo o processo de importação, contado da data do pedido até a entrega do equipamento, é de aproximadamente cinco meses.
Os impostos incidentes sobre o processo de importação
são PIS, COFINS e ICMS. Além desses impostos, existem gastos adicionais de aproximadamente 5%
do valor total do equipamento com taxas e valores relacionados ao desembaraço aduaneiro.
Um problema extremamente relevante é que a regulamentação realizada pela própria Receita Federal apresenta ambiguidade na classificação dos equipamentos quanto à Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM), código utilizado para o tratamento tributário e administrativo das importações.
Em pesquisa realizada na página da Receita Federal, órgão do governo federal, http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/, foram encontrados dois códigos NCM com descrição similar, tendo os
únicos termos diferentes entre as duas grifadas abaixo:
Código: 9022.14.90 - Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida,
controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
– aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos
médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de radiofotografia ou de
radioterapia, os tubos de raios X e outros dispositivos geradores de raios X, os geradores de tensão,
as mesas de comando, as telas de visualização, as mesas, poltronas e suportes semelhantes para
exame ou tratamento – Aparelhos de raios X, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos
ou veterinários, incluídos os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia: Outros, para usos
médicos, cirúrgicos ou veterinários.
Código: 9022.21.90 – Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida,
controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos
médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de radiofotografia ou de
radioterapia, os tubos de raios X e outros dispositivos geradores de raios X, os geradores de tensão,
as mesas de comando, as telas de visualização, as mesas, poltronas e suportes semelhantes para
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exame ou tratamento – aparelhos que utilizem radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos
médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de radiofotografia ou de
radioterapia: para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários – outros.
Essas pequenas diferenças nos dizeres aplicados aos dois códigos geram o primeiro problema no
processo de importação dos aceleradores lineares. Ao realizar as simulações com os dois códigos
no site da Receita Federal, temos as situações:

Figura 7.1 - Situação 1: simulação para o código NCM: 9022.14.90

Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações

Fonte: Receita Federal (s.d.).

Figura 7.2 - Situação 2: simulação para o código NCM: 9022.21.90

Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações

Fonte: Receita Federal (s.d.).
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Para as duas simulações, foram utilizados o valor de referência de US$1.650.000,00, convertidos
em reais no valor de R$8.378.535,00, utilizando o câmbio de R$5,0779 do dia 13 de abril de 2020 na
página da Receita Federal.
Observamos que ao utilizarmos o código NCM 9022.14.90, o simulador da Receita Federal indica
a incidência de IPI na operação com a alíquota de 5%, o que resulta em um imposto devido de
R$418.926,75, enquanto que, ao utilizarmos o código NCM 9022.21.90, esse imposto não é gerado.
Essa situação, além de proporcionar insegurança jurídica e fiscal para a realização da importação,
aumenta o prazo de retenção do equipamento nas instalações de desembaraço aduaneiro, incorrendo em aumento de taxas de armazenagem e, principalmente, no comprometimento das operações relacionadas ao tratamento do câncer.
Essa incoerência, apresentada e comprovada nas figuras acima, causa problemas e custos jurídicos
decorrentes de autuações da Receita Federal ao utilizar de forma impositiva o código sem isenção
de IPI, mesmo sendo medida questionável.
Apresenta-se abaixo uma simulação visando o detalhamento dos gastos no processo de importação. Observaremos o impacto total no custo dos aceleradores lineares, desde o seu pedido até a
efetiva disponibilidade para tratamento. O preço destes equipamentos varia entre US$1.000.000,00
e US$3.000.000,00 por unidade.
Cerca de 70% das importações dos aceleradores lineares são realizadas pelo governo ou entidades
diretamente ligadas a ele. Neste caso, conforme lei nº 13.043 de 13 de novembro de 2014, ficam
reduzidas a 0 (zero) as alíquotas de PIS e COFINS, cabendo à legislação de cada estado a tratativa
quanto à alíquota de ICMS incidente nesse tipo de operação.
“LEI Nº 13.043, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014. Seção XVI da Desoneração Tributária na Venda de
Equipamentos ou Materiais Destinados a Uso Médico, Hospitalar, Clínico ou Laboratorial Art. 70.
Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre a receita decorrente da venda de equipamentos ou materiais destinados a uso médico, hospitalar, clínico ou laboratorial, quando adquiridos: Vigência I - pela União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios, bem como pelas suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder
público; ou II - por entidades beneficentes de assistência social que atendam ao disposto na Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009. § 1o O disposto no caput aplica-se: I - exclusivamente aos equipamentos ou materiais listados pelo Poder Executivo; II - inclusive na venda dos equipamentos ou
materiais por pessoa jurídica revendedora às pessoas jurídicas de que trata o caput, hipótese em
que as reduções de alíquotas ficam condicionadas à observância dos procedimentos estabelecidos
pelo Poder Executivo. § 2o A pessoa jurídica industrial, ou equiparada, e a pessoa jurídica revendedora ficam solidariamente responsáveis pelas contribuições não pagas em decorrência de aplicação irregular das reduções de alíquotas de que trata este artigo, acrescidas de juros e de multa, na
forma da lei”. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2014).
É importante destacar ainda que o governo federal, através do Ministério da Saúde, instituiu o
código NCM 9022.21.90 com alíquota de incidência de IPI igual a 0 (zero).
Para todas as demais empresas do país, o cálculo básico para a composição do custo de importação
destes equipamentos fica como abaixo:
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Utilizaremos como base o valor de compra de US$1.650.000,00 atualizado à cotação do câmbio do
dia 13 de abril de 2020. Esse valor representa o valor base já contratado pelo governo federal no
processo licitatório vencido pela empresa americana Varian, citado anteriormente.
Valor do equipamento:

US$1.650.000,00

R$8.378.535,00 (câmbio 13/04/2020)
PIS – 2,10%		

R$175.949,24 (R$8.378.535,00 X 2,10%)

COFINS – 9,65%		

R$808.528,63 (R$8.378.535,00 X 9,65%)

Impostos Federais

R$984.477,87 (somatório do PIS/COFINS)

ICMS variável por estado:
Exemplo:
ICMS MG – 7%		

R$586.497,45 (R$8.378.535,00 X 7%)

ICMS RJ – 5%		

R$418.926,75 (R$8.378.535,00 X 5%)

ICMS SP – 18%		

R$1.508.136,30 (R$8.378.535,00 X 18%)

Desembaraço:		

R$418.926,75 (5% aproximadamente sobre o valor de compra)

Obs.: O percentual de 5% foi obtido junto à empresa especializada na importação dos aceleradores
lineares. Neste valor, já estão inclusos a armazenagem, a capatazia, o desembaraço aduaneiro, o
sindicato de classe dos despachantes aduaneiros e CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear).
Simulando importação para instalação em Minas Gerais:
Composição do Preço*

%

R$ 8.378.535,00

81%

Impostos Federais:

R$ 984.477,87

9%

Impostos Estaduais:

R$ 586.497,45

6%

Preço ajustado em reais:

Desembaraço aduaneiro:
Custo total da importação*:

R$ 418.926,75

4%

R$ 10.368.437,07

100%

* Considerando o Código NCM 9022.21.90 - alíquota de IPI 0 (zero)

Composição do Preço*

%

Preço ajustado em reais:

R$ 8.378.535,00

77%

Impostos Federais:

R$ 1.403.404,62

13%

Impostos Estaduais (considerando MG):

R$ 586.497,45

6%

Desembaraço aduaneiro:

R$ 418.926,75

4%

Custo total da importação*:

R$ 10.787.363,82

100%

*Considerando o Código NCM 9022.14.90 - alíquota de IPI 5%
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A diferença apontada no processo de importação, simplesmente pela diferença de códigos, é de
R$418.926,75.
Considerando o tempo de vida útil de 10 anos dos equipamentos, o valor da diferença é de
R$41.892,00 reais por ano.
Os demais impostos federais, neste caso, somam R$1.403.404,92, ou seja, R$93.560,30 por ano,
valor ainda baixo para os padrões federais, o que justificaria a consideração de isenção tributária.
Em resumo, considerando os valores presentes, a necessidade de aquisição de aceleradores lineares para os próximos 10 anos de 329 máquinas implicaria no investimento de US$671.776.875
(US$672 milhões), ou R$3.411.215.795,00 (R$3,4 bilhões) distribuídos em um período de 10 anos.
Na hipótese de o governo utilizar apenas o código NCM 90.22.21.90, a economia de IPI referente à
aquisição desses equipamentos seria de R$137.826.901,00 (R$138 milhões). Caso a isenção considerasse o PIS/CONFINS, a economia poderia chegar a R$461.720.219,00 (R$462 milhões), valores
estes que poderiam ser integralmente reinvestidos no tratamento de câncer no Brasil.
Assim, as informações apontadas acima destacam os seguintes pontos a serem solicitados ao governo federal:
1.

Criação de código NCM exclusivo para aceleradores lineares para radioterapia com alíquota
zero.

2.

Adoção de alíquota 0 (zero) para PIS/COFINS nos processos de importação dos aceleradores
lineares, diante dos impactos ínfimos para as finanças públicas federais e estaduais.

A adoção destas ações implicaria em um maior incentivo para as empresas da iniciativa privada,
inclusive filantrópicas e Santas Casas de Saúde, a realizarem a compra e importação de um maior
número de aceleradores lineares, reduzindo, assim, a defasagem de equipamentos no Brasil para o
tratamento de câncer na modalidade de radioterapia.

7.2 Considerações finais
7.2.1 Resultados
Durante as reuniões presenciais, foram discutidas questões que o grupo conseguiu identificar
como fatores que prejudicam a sustentabilidade econômica do setor de radioterapia. Esses fatores
foram classificados de acordo com os drivers abaixo:

PERGUNTA 1: O que precisa ser feito até 2030 para que a atividade de radioterapia seja sustentável dentro do custeio necessário à segurança do seu funcionamento?
a) Mapeamento da ociosidade dos equipamentos
No período de elaboração desta seção do relatório RT2030, em meados de 2020, um levantamento
feito pela equipe responsável pelos trabalhos identificou um total de 646 bunkers instalados pelo
Brasil, sendo que 508 se encontravam em pleno funcionamento e 138 se encontravam vazios, con-
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forme informações encontradas no capítulo do Censo RT2030. Esses dados levantados, juntamente
com outras questões que surgiram à medida que a pesquisa se desenvolvia, evidenciaram a importância de se fazer um censo para retratar a realidade mais atual da rede de serviços de radioterapia
existente no país. O censo foi realizado, e os resultados aqui expostos não guardam vinculação
com os demais capítulos dessa pesquisa.
Portanto, os dados não permitem conclusões definitivas sobre os fatores que levam a esta ociosidade observada, mas as possibilidades levantadas foram:
1.

distribuição não otimizada dos equipamentos pelas regiões do Brasil, levando à existência de
excesso de vagas em algumas regiões, e falta de vagas em outras regiões;

2.

distribuição desigual entre equipamentos que atendem SUS e equipamentos exclusivos para
a saúde suplementar, levando à falta de vagas para atendimento SUS, ao mesmo tempo que
exista ociosidade em equipamentos exclusivos para a saúde suplementar;

3.

impedimento na disponibilização de vagas em serviços exclusivos da saúde suplementar para
pacientes do SUS. Existe uma normativa sobre a oferta de vagas para pacientes do SUS, limitando essa oferta apenas a serviços de radioterapia de CACONs (Centro de Referência de Alta
Complexidade em Oncologia) e UNACONs (Unidades de Assistência de Alta Complexidade em
Oncologia), salvo raras exceções. Essa normativa tem por objetivo proteger CACONs e UNACONs da concorrência com serviços privados e faz sentido, para que os serviços dos CACONs/
UNACONs funcionem em sua plena capacidade. Entretanto, em circunstâncias onde existe
demanda reprimida, mesmo que eventual, a oferta das vagas ociosas dos serviços privados
é de difícil operacionalização. Nos momentos de aumento transitório da demanda (gerando
filas) ou de paradas não programadas de equipamentos dos CACONs/UNACONs (defeitos nos
equipamentos), o poder público não tem agilidade suficiente para utilizar a rede privada.

4.

desinteresse das instituições privadas em participar no atendimento de pacientes do SUS. Os
motivos são diversos, indo da remuneração inadequada pela prestação do serviço (abaixo do
custo operacional) até as dificuldades burocráticas junto à regulação da prestação do serviço
entre o atendimento do paciente e a autorização para início do tratamento;

5.

desinteresse das próprias instituições públicas/privadas em ampliar o atendimento à população do SUS, seja pela remuneração inadequada abaixo do custo operacional, seja pela dificuldade em contratação de pessoal, aumento dos custos com ampliação de turnos de operação,
etc.

6.

ineficiência logística da distribuição dos pacientes entre os prestadores autorizados, permitindo a existência de filas em alguns prestadores, enquanto existem vagas em outros prestadores;

7.

utilização de parte da capacidade assistencial de equipamentos públicos ou doados pelo poder
público para realização de tratamentos privados ou do sistema de saúde suplementar.

Como propostas de solução de problemas relativos a este item, são sugeridas:
1.

ampliação das parcerias público-privadas;

2.

desburocratização do acesso a vagas em serviços privados, quando necessário;
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3.

reavaliação dos valores de remuneração pelo serviço;

4.

compra de vagas pelo sistema público;

5.

correto monitoramento do uso de vagas dos equipamentos públicos ou doados para tratamento de pacientes não SUS.

b) Revisão da política de tetos de orçamento
Existe uma política de teto de gastos por equipamento que atende o sistema público. Com essa
política, uma vez que um equipamento atinge o teto mensal de gasto, qualquer procedimento adicional passa automaticamente a não ser remunerado.
Essa política impede que a instituição aumente os tempos de utilização de equipamento e prejudica a utilização inteligente do aumento do “turnover” de pacientes, elevando a capacidade de tratamento de pacientes – proporcionado por esquemas de hipofracionamento (diminuição da média de
frações por paciente tratado).
Não há sentido em utilizar política de teto de gastos no tratamento de pacientes em locais com
falta de vagas ou fila de pacientes.
c) Governo doa equipamentos e passa a não reajustar o preço SUS dos procedimentos de radioterapia
A política de doação de equipamentos pelo governo, sem considerar o valor da remuneração pelos
serviços, provoca situações desiguais entre os prestadores e leva a medidas inesperadas com relação à sustentabilidade do sistema.
Essa política vem se repetindo ao longo de décadas. O último reajuste de preço dos procedimentos
de radioterapia no SUS aconteceu em 2010 (qualquer reajuste nominal). O reajuste imediatamente
anterior aconteceu em 2002.
No momento em que existe uma doação de equipamento em um ambiente onde diferentes instituições participam do atendimento aos pacientes SUS, é introduzido um fator de desequilíbrio entre
os prestadores, onde o prestador beneficiado passa a prestar um serviço sem custo com investimento e, portanto, sem depreciação de um bem próprio, enquanto os demais prestadores continuam trabalhando com necessidade de geração de caixa para reposição do ativo (depreciação). Não há
competição por eficiência e sustentabilidade, o sistema se mantém por mais tempo sem reajuste
de preços, prejudicando com mais intensidade (e possivelmente inviabilizando a sustentabilidade)
os prestadores não beneficiados com a doação.
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É necessário que a política de reajuste de preços dos procedimentos e a política de doação de equipamentos seja estudada, planejada e executada de forma combinada, evitando prejudicar instituições que participam do atendimento a pacientes do sistema público.

PERGUNTA 2: O que precisa ser feito até 2030 para que as políticas de financiamento estejam
alinhadas com as políticas de investimento diante do cenário macroeconômico?
O ponto central deste alinhamento entre políticas de investimento e de financiamento está na
confiança econômica de que exista manutenção do valor do reembolso ao longo dos anos do investimento.
O investimento em radioterapia é alto devido ao valor de máquinas, equipamentos, softwares. Os
principais equipamentos são importados e, portanto, sujeitos à variação do dólar. Os contratos de
manutenção preventiva e corretiva têm, portanto, relação de preços atrelados à variação cambial.
Para operacionalização do serviço de radioterapia, é necessária uma estrutura que envolva profissionais altamente especializados. Uma preocupação muito relevante é que o sustento da operação
e o possível retorno do valor investido (com ou sem lucratividade) somente se realiza ao longo de
vários anos. Se não houver confiança na manutenção dos valores de reembolso ao longo dos anos,
o investimento passa a envolver risco significativo e, portanto, também precisa envolver prêmio
significativo sobre o risco, onerando todo o setor.
Como propostas de solução, sugere-se:
•

política de avaliação de custos da radioterapia e do impacto inflacionário clara e transparente.
Recomenda-se que essa avaliação seja realizada por grupo específico contratado pelo governo,
com isenção de interesses e sem viés de representação, de forma a manter a justa precificação do serviço, diminuição de risco (e por consequência dos prêmios pelo risco exigidos) dos
stakeholders, mantendo a sustentabilidade da atividade com entrega de qualidade do serviço ao
longo dos anos;

•

elaboração de linhas de crédito específicas para investimento em radioterapia, que possam
envolver a contraprestação de vagas para o setor público;

•

reavaliação da política de cobrança de impostos de importação de máquinas, equipamentos e
peças de reposição para o setor de radioterapia de forma a facilitar o investimento;

•

revisão de normas técnicas que agregam pouco benefício e encarecem os custos (baixa relação
custo/benefício).
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Censo RT2030:
equipamentos,
tecnologia e
características
do trabalho dos
profissionais
8.1 Introdução
Um dos elementos essenciais para o bom planejamento do desenvolvimento do setor de radioterapia, da cobertura assistencial e dos aspectos estruturais do Projeto RT2030 é o diagnóstico da infraestrutura nacional. Os
números disponíveis até então eram imprecisos e, por vezes, superficiais,
pois abordavam tão somente o número de equipamentos distribuídos nas
regiões do Brasil, desconsiderando outros tipos de recursos imprescindíveis
para a oferta deste de serviço.
Uma das tentativas de obter maiores informações sobre os serviços de radioterapia no Brasil foi a realização de um censo conduzido pelo Ministério
da Saúde, em 2018. O censo conseguiu estruturar um pouco mais os dados
sobre a radioterapia nacional, mas, infelizmente, ainda demandava uma
maior profundidade para se ter um diagnóstico mais amplo do setor.
Cientes da importância da melhoria da informação para um entendimento
das necessidades de planejamento de uma radioterapia adequada para os
pacientes, o Projeto RT2030 conduziu um novo censo contemplando aspectos de infraestrutura, tecnologia e recursos humanos com compilação de
dados em corte temporal de dezembro de 2019. A iniciativa obteve resposta de 100% dos serviços de radioterapia em operação na data em questão. A seguir, apresentamos os resultados encontrados.
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8.2 Metodologia
A lista de serviços de radioterapia em operação e contatos dos responsáveis foi compilada pelo cruzamento de listas existentes na Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), no Ministério da
Saúde e nos registros da Sociedade Brasileira de Radioterapia. O cruzamento das listas gerou um
número consolidado de 320 serviços, que, após a exclusão de dados duplicados, de serviços com
operação encerrada e de serviços exclusivos para operação de braquiterapia de baixa taxa de dose,
chegou-se ao número final de 263 serviços em operação, realizando radioterapia externa, com ou
sem braquiterapia. Com os serviços de braquiterapia de baixa taxa de dose, excluvisos de IORT e de
Gamma Knife, bem como os que não estavam com máquinas operacionais, o número de serviços
com registro ativo chega a 279.
Uma planilha para preenchimento de dados foi encaminhada para os supervisores de proteção
radiológica dos serviços, contemplando informações sobre equipamentos, tecnologia disponível,
atendimentos realizados em 2019 e infraestrutura, com orientações detalhadas de preenchimento. Em um segundo momento, foram envolvidos os responsáveis técnicos das operações para se
alcançar os 100% de retorno das planilhas preenchidas.
Os dados recebidos foram compilados em planilha, e, em casos de dúvidas sobre as respostas enviadas ou ainda inconsistências nas informações coletadas, um outro contato foi realizado para
esclarecimento.
Os dados foram trabalhados por uma equipe pequena, para garantir o sigilo e a não individualização dos serviços. É importante frisar que, diferentemente dos demais dados levantados, as
informações relativas ao número de pacientes tratados em cada instituição foram relatadas por
aproximação em alguns serviços. Independente disso, a quantidade e a qualidade das informações
coletadas, associadas à participação de todas as instituições operacionais no país, permitem afirmar que o levantamento realizado reflete a realidade existente no país.
As instituições foram classificadas de duas formas diferentes para que fosse possível analisar aspectos relacionados com elementos particulares ao público-alvo assistencial e à forma de reembolso dos serviços prestados. Uma das classificações foi denominada “tipo de instituição", com a
seguinte estratificação:
•

hospital público: serviço de radioterapia em hospital público;

•

hospital filantrópico: serviço de radioterapia em hospital filantrópico;

•

hospital privado: serviço de radioterapia em hospital com fins lucrativos;

•

clínica privada: serviço de radioterapia privado fora de hospital.

A outra classificação foi de acordo com a “fonte pagadora”, ou a forma de reembolso do serviço,
a saber:
•

SUS: instituições com 100% de atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS);

•

Misto: instituições com atendimento ao SUS e também à saúde suplementar, não importando
a fração de cada um;
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•

Saúde suplementar: serviços que não atenderam pacientes SUS.

A Região Sudeste, pela alta concentração de serviços, população e equipamentos, para efeito de
análise, foi desmembrada em três partes: Sudeste sem o estado de São Paulo, contemplando somente os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo (Sudeste), Grande São Paulo
(GSP) e São Paulo interior (SPi). Essa distribuição não foi realizada nas tecnologias embarcadas
por máquina.

8.3 Resultados
Todos os resultados referem-se a serviços de radioterapia que operaram em 2019 com acelerador
linear ou cobaltoterapia. Equipamentos como Cyberknife, Intrabeam, GammaKnife e Tomotherapy
foram analisados à parte, pois o número de pacientes tratados nestes equipamentos, em 2019, era
pequeno à época e destoaria da média de pacientes tratados em quaisquer outros equipamentos,
podendo levar a interpretações e análises equivocadas em relação a números médios.

8.4 Distribuição dos atendimentos por
fonte pagadora em 2019
Embora a quantidade de pacientes tratados possa ter sido informada com números aproximados
por muitos dos serviços, é possível afirmar que o censo mostra, com bom grau de fidelidade, que
cerca de 231 mil pacientes foram tratados com radioterapia em 2019. A maioria desses pacientes
foi tratada pelo SUS (65%) e em instituições mistas (56%). Nas instituições de atendimento misto, o
atendimento SUS foi responsável por uma média de 69% dos casos, variando de 0,5 a 99,7% nessas
máquinas.
A ocupação média anual das máquinas no Brasil foi de 566 pacientes por máquina. A forma com
que os serviços foram agrupados para análise média e o compromisso de não identificar prestadores individuais podem eventualmente mascarar situações específicas de sobrecarga, que são
notórias, com equipamentos tratando mais de 100 pacientes por dia em alguns locais do país e
outros com grande capacidade ociosa. Para efeito de análise de capacidade instalada, a média de
ocupação é um elemento válido, pois considera disponibilidade de recurso, mesmo que a logística
de acesso seja um complicador associado.

Tabela 8.1 - Distribuição dos atendimentos por fonte pagadora em 2019

Atendimentos
Pacientes tratados
em 2019

SUS

Mistos

57 757 (25%) 131 381 (57%)

Saúde
suplementar

Total

Total SUS
(65%)

Total
privado
(35%)

42 427 (18%)

231 565

150 628

80 937

Máquinas em 2019

100 (24%)

216 (53%)

93 (23%)

409

-

-

Média de pacientes
por máquina

578

608

456

566

-

-

OBS: Nos atendimentos mistos 71% refere-se ao SUS e 29% a Saúde suplemantar
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Em 2019, segundo dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), havia 47.009.784 usuários de planos de saúde suplementar, com ou sem odontologia. A população brasileira, na mesma
época, atingia números de 210,1 milhões de pessoas, trazendo um percentual de 22,37% de cobertura de saúde suplementar. Assumindo que a cobertura de saúde suplementar tenha sido integral,
em 2019, um número de 280.873 pacientes, que corresponde aos 77,63% da população SUS, deveria
ter sido atendido nessa proporção. Dessa forma, com os 150.628 pacientes atendidos no SUS, em
2019, possivelmente cerca de 130.000 pacientes deixaram de ser atendidos no período (46% do total) e provavelmente alguns deles nem chegaram aos serviços de radioterapia.

8.4.1 Distribuição de serviços por fonte pagadora
Apesar de cerca de 77,6% da população brasileira estar coberta pelo Sistema Único de Saúde, somente 62 serviços (23,6%) trataram exclusivamente o SUS em 2019. Quase metade dos serviços
(49,4%) tem perfil misto de assistência, composto na maioria por instituições filantrópicas. As regiões com maior prevalência dos serviços coincidem com as regiões mais populosas, como a região
Sudeste (incluindo São Paulo), com 53,3% dos serviços operacionais; a região Sul, com 19,4%; e a
região Norte com a menor parcela, 5,7%. Na região Nordeste, 51% dos serviços estão vinculados às
instituições filantrópicas, com 5% exclusivamente públicos. A região Centro-Oeste destaca-se por
ter 50% de seus serviços de radioterapia em clínicas privadas.
Os hospitais filantrópicos são a maioria dos serviços do país (37%) e atendem, em geral, pelo menos
75% de seus pacientes pelo SUS. Cerca de metade das clínicas e hospitais privados atende alguma
fração de pacientes do SUS, sendo que apenas 5% a 10% deles atendem exclusivamente pacientes
do SUS. A Grande São Paulo é a única região do Brasil onde não houve nenhum atendimento pelo
SUS nos hospitais privados.

Tabela 8.2 - Distribuição dos serviços por região e por fonte pagadora
SUS

Misto

Saúde
Suplementar

TOTAL

% de serviço
por região

Centro-Oeste

3

10

7

20

7,6%

Nordeste

9

21

7

37

14,1%

Norte

9

4

2

15

5,7%

Sudeste* (MG, RJ, ES)

12

33

16

61

23,2%

Grande São Paulo

10

5

19

34

12,9%

São Paulo interior

10

24

11

45

17,1%

Sul

9

33

9

51

19,4%

62 (24%)

130 (49%)

71 (27%)

263

100,0%

Regiões

TOTAL Brasil

SUS = serviços que atendem somente pacientes do SUS
Misto = serviços que atendem pacientes do SUS e da saúde suplementar
Saúde Suplementar = serviços que não atendem pacientes do SUS
* A região Sudeste exclui os serviços do estado de São Paulo.
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Tabela 8.3 - Distribuição dos serviços por tipo de instituição
Região

Total

H. Público

H. Filantrópico

H. Privado

Clínica Privada

Centro-Oeste

20

2

7

1

10

Norte

15

6

1

4

4

Nordeste

37

2

19

6

10

Sudeste* (MG, RJ e ES)

61

10

20

8

23

Grande São Paulo

34

8

10

8

8

São Paulo interior

45

7

16

5

17

Sul

51

5

26

7

13

263

40 (15%)

99 (38%)

39 (15%)

85 (32%)

Brasil

* A região Sudeste exclui os serviços do estado de São Paulo.

8.5 Distribuição de pacientes por máquina e
de habitantes por máquinas em 2019
A média nacional de pacientes atendidos por máquina foi de 565, mas há grandes desvios neste
resultado. Como exemplos, enquanto o Distrito Federal apresenta baixa taxa de ocupação, 363 mil
pacientes por máquina, no estado de Goiás, o de maior ocupação, a taxa chega a 930 mil pacientes por máquina, uma diferença de 156%. Em relação às regiões, a Norte apresenta uma taxa de
ocupação 17% abaixo da média nacional. Já a região Nordeste apresenta uma taxa de ocupação
17% acima da média nacional. Importante deixar em contexto que o número usado de máquinas no cálculo de taxa de ocupação contemplou todos os modelos de assistência – SUS, misto e
saúde suplementar.
Em relação ao número de habitantes por máquina, também há grandes desvios em relação à média de 521.760 habitantes por máquina. Enquanto, o Distrito Federal tem 283.333 habitantes por
máquina; o estado do Amazonas tem 1.800.000 habitantes por máquina; uma diferença de 523%.
A Tabela 8.4 mostra as relações paciente por máquina e habitantes por máquina, por região e
por estado. A tabela por Estado da Federação está em ordem crescente pelo índice de pacientes
por máquina.

Tabela 8.4 - Pacientes e habitantes por máquina, por região e por estado
Regiões

Habitantes

Máquina

Pacientes

Pac/máq

Hab/máq

Centro-Oeste

16 800 000

27

14 419

534

622 222

Norte

18 900 000

22

10 367

471

859 091

Nordeste

58 200 000

64

42 025

657

909 375

Sudeste* (MG, RJ, ES)

42 800 000

90

49 467

550

475 556

São Paulo

46 300 000

127

70 797

557

364 567

Sul

30 400 000

79

43 914

556

384 810

Habitantes
(por mil)

Máquina

Pacientes

Pac/máq

Hab/máq

AC

900 000

-

-

-

-

AL

3 400 000

5

2 045

409

680 000

AM

4 300 000

6

2 873

479

716 667

AP

900 000

-

-

-

-

BA

15 000 000

16

11 519

720

937 500

CE

9 200 000

12

8 492

708

766 667

DF

3 100 000

12

4 360

363

258 333

ES

4 100 000

6

3 966

661

683 333

GO

7 200 000

6

5 579

930

1 200 000

Estados

MA

7 200 000

4

2 813

703

1 800 000

MG

21 300 000

46

24 468

532

463 043

MS

2 900 000

5

2 517

503

580 000

MT

3 600 000

4

1 963

491

900 000

PA

8 700 000

10

4 394

439

870 000

PB

4 100 000

6

3 010

502

683 333

PE

10 000 000

11

6 782

617

909 091

PI

3 300 000

3

2 687

896

1 100 000

PR

11 600 000

31

16 246

524

374 194

RJ

17 400 000

38

21 033

554

457 895

RN

3 600 000

4

3 030

758

900 000

RO

1 800 000

4

2 250

563

450 000

RR

700 000

-

-

-

-

RS

11 500 000

31

16 339

527

370 968

SC

7 300 000

17

11 329

666

429 412

SE

2 400 000

3

1 647

549

800 000

SP

46 300 000

127

70 797

557

364 567

TO

1 600 000

2

850

425

800 000

213 400 000

409

230 989

565

521 760

Brasil

* A região Sudeste exclui os serviços do estado de São Paulo.

Outro elemento importante na análise é a baixa quantidade de pacientes tratados com radioterapia na Região Norte. O índice de 471 pacientes/máquina, bem abaixo da média nacional (565),
deve ser reflexo da dificuldade de acesso logístico pelas distâncias e também acesso ao diagnóstico
de neoplasias.
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É possível ver, também, a diferença de ocupação das máquinas quando analisados os diferentes
tipos de serviço. Enquanto nos serviços da saúde suplementar a taxa de ocupação média em todo o
Brasil é de 565 pacientes por máquina a cada ano, nos serviços que só atendem o SUS esse número
é de 599.
Essa diferença se acentua em algumas regiões. Nos estados do Sul e Sudeste, a diferença de ocupação da saúde suplementar em relação aos serviços SUS varia de 14,5% a 22,6%, enquanto nos
estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, os serviços SUS atendem 50% mais pacientes em cada
máquina do que os serviços da saúde suplementar.

8.5.1 Quantidade de máquinas de teleterapia
Predominam no país os serviços de radioterapia com apenas uma máquina (62%) e com duas máquinas (27%) de teleterapia. A Grande São Paulo (GSP) tem a maior média de máquinas por serviço
(1,85) e a região Centro-Oeste a menor (1,35). A média no país é de 1,56 máquinas/serviço.

Tabela 8.5 - Número de máquinas por serviço e por região

Regiões

Média de
Total de
1
2
3
4
5
6
7
máquinas/
Serviços máquina máquinas máquinas máquinas máquinas máquinas máquinas
serviço

CentroOeste

20

14 (70%)

5 (25%)

1 (5%)

0

0

0

0

1,35

Norte

15

10 (67%)

3 (20%)

2 (13%)

0

0

0

0

1,47

Nordeste

37

20 (54%)

11 (30%)

3 (8%)

2 (5%)

1 (3%)

0

0

1,73

Sudeste*
(MG, RJ, ES)

61

38 (62%)

18 (30%)

4 (7%)

1 (2%)

0

0

0

1,48

Grande São
Paulo

34

18 (53%)

8 (24%)

6 (18%)

1 (3%)

0

0

1 (3%)

1,85

São Paulo
interior

45

31 (59%)

11 (24%)

2 (4%)

0

1 (2%)

0

0

1,42

Sul

51

32 (63%)

14 (78%)

3 (6%)

0

2 (4%)

0

0

1,55

21 (8%)

4 (2%)

4 (2%)

0

1 (1%)

1,56

Brasil

263

163 (62%) 70 (27%)

* A região Sudeste exclui os serviços do estado de São Paulo.

8.5.2 Serviços e máquinas por região e cidades
Apenas 130 cidades brasileiras têm algum serviço de radioterapia. Cada uma dessas cidades tem,
em média, 2 serviços e 3 máquinas. Isso reflete em alguma parte a distribuição das estruturas hospitalares de alta complexidade nas maiores cidades. No contexto da saúde pública, a distribuição
dos CACONs e UNACONs acaba sendo afetada também.
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Tabela 8.6 - Número de serviços e máquinas por cidades das regiões do Brasil
Regiões

Serviços

Cidades com
serviço

Máquinas

Serviços por
Cidade

Máquinas por
Cidade

Centro-Oeste

20

7

27

2,86

3,86

Nordeste

37

20

64

1,85

3,20

Norte

15

8

22

1,88

2,75

Sudeste* (MG, RJ, ES)

61

30

99

2,03

3,30

Grande São Paulo

34

-

59

-

-

São Paulo interior

45

27

59

1,67

2,19

Sul
Brasil

51

32

79

1,59

2,47

263

130

409

2,02

3,15

* A região Sudeste exclui os serviços do estado de São Paulo.

8.6 Distribuição das máquinas
8.6.1 Por tipo de máquina de teleterapia
A maioria (97,6%) das máquinas no Brasil são aceleradores lineares com feixe de fótons ou fótons
e elétrons. A quantidade de equipamentos de cobaltoterapia aparece pequena no censo, representando apenas 2,4% do total.

Tabela 8.7 - Distribuição por tipo de máquinas
Máquinas

Acelerador com
elétrons

Acelerador só
fótons

Cobalto

Centro-Oeste

27

Nordeste

64

18

9

0

43

17

4

Norte

22

14

7

1

Sudeste* (MG, RJ, ES)

90

66

23

1

Grande São Paulo

63

37

26

0

São Paulo interior

64

26

37

1

Regiões

Sul
Total Brasil

79

50

26

3

409

254 (62%)

145 (36%)

10 (2%)

* A região Sudeste exclui os serviços do estado de São Paulo.
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8.6.2 Distribuição de equipamentos por estado da
Federação
A análise da distribuição dos equipamentos pelos estados da Federação mostra uma concentração
de máquinas nos estados mais populosos, mas também a concentração nos estados com maior PIB,
indicando uma influência econômica no acesso ao tratamento de radioterapia no país. Esse elemento já foi documentado em âmbito mundial, mostrando que países com maior PIB têm registros
de melhor acesso à radioterapia.

Figura 8.1 - Distribuição dos equipamentos de teleterapia por estado

O Acre tem serviço aberto que estava trocando de máquina em 2019 e por isso não atendeu
pacientes. Os estados de Roraima e Amapá aparecem em cinza por não disporem de serviços
de radioterapia.
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Figura 8.2 - Distribuição dos equipamentos de braquiterapia por estado

8.6.3 Distribuição dos equipamentos de braquiterapia
Há, no Brasil, 158 bunkers destinados à braquiterapia, sendo 99 destes em uso, o que representa 63%
do total. Os bunkers vazios são 59, contemplando 37% do total. As regiões Norte e Centro-Oeste são
as que apresentam menores números de bunkers.
Em todas as regiões do Brasil, com exceção da Grande São Paulo, a quantidade de bunkers de braquiterapia em uso superam a quantidade de bunkers vazios.
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Tabela 8.8 - Distribuição dos equipamentos de braquiterapia com bunkers em uso e
vazios por região

Região

Braquiterapia
Bunkers em uso

Bunkers vazios

Total

Cento-Oeste

7 (64%)

4 (36%)

11

Norte

8 (62%)

5 (38%)

13

Nordeste

20 (71%)

8 (29%)

28

Sudeste* (MG, RJ, ES)

23 (62%)

14 (38%)

37

Grande São Paulo

10 (45%)

12 (55%)

22

São Paulo interior

14 (67%)

7 (33%)

21

Sul

17 (65%)

9 (35%)

26

Brasil

99 (63%)

59 (37%)

158

* A região Sudeste exclui os serviços do estado de São Paulo.

Em relação ao vínculo do número de salas em relação à fonte pagadora, o sistema misto representa
61% do total de salas de braquiterapia em uso, enquanto o sistema privado possui 15%. A saúde
suplementar é o que menos oferta salas braquiterapia, com 23% do total, e também onde há maior
percentual de bunkers vazios, 36%. Os dados estão representados na Tabela 8.9.

Tabela 8.9 - Distribuição dos bunkers de braquiterapia por fonte pagadora
Fonte pagadora

Braquiterapia
Bunkers em uso

Bunkers vazios

Total

SUS

24 (24%)

20 (34%)

44 (28%)

Misto

60 (61%)

18 (31%)

78 (49%)

Privado

15 (15%)

21 (36%)

36 (23%)

Brasil

99 (63%)

59 (37%)

158

Já em relação ao tipo de instituição que presta o serviço, percebe-se a coerência dos resultados, visto que os hospitais filantrópicos possuem 49% das salas de braquiterapia em uso. Chama a atenção
as clínicas privadas, com 23% das salas de braquiterapia em uso, número maior que dos hospitais
públicos e privados. O maior número de bunkers vazios para a braquiterapia está nos hospitais
filantrópicos, 19 bunkers, o que representa 32%.
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Tabela 8.10 - Distribuição dos bunkers de braquiterapia por tipo de instituição
Tipo de Instituição

Braquiterapia
Bunkers em uso

Bunkers vazios

Total

Hospitais públicos

13 (13%)

12 (20%)

25 (16%)

Hospital filantrópico

49 (49%)

19 (32%)

68 (34%)

Hospital privado

14 (14%)

11 (19%)

25 (16%)

Clínica privada

23 (23%)

17 (29%)

40 (25%)

Brasil

99 (63%)

59 (37%)

158

8.6.4 Distribuição dos bunkers para a teleterapia
Em relação ao total de bunkers vazios destinados à teleterapia (79), a região Nordeste participa
com 23%, ou seja, são 18 bunkers vazios. Chama a atenção o percentual de salas vazias na região
Sudeste (sem SP), 24%. O censo não abordou quando essas salas seriam ocupadas, nem o motivo de
estarem vazias.
Em relação aos bunkers em uso para teleterapia, a região Sudeste predomina no cenário nacional,
com 53% do total de bunkers em uso. O estado de São Paulo, sozinho, representa 31% dos bunkers
em uso e 32% dos bunkers vazios. O Centro-Oeste e o Norte são as regiões com menor número
de bunkers.

Tabela 8.11 - Distribuição dos bunkers vazias de teleterapia por região
Região

Teleterapia
Bunkers em uso

Bunkers vazios

Total

Cento-Oeste

27

4

31

Nordeste

64

18

82

Norte

22

4

26

Sudeste* (MG, RJ, ES)

90

13

103

Grande São Paulo

63

10

73

São Paulo interior

64

15

79

Sul

79

15

94

409

79

488

Brasil

* A região Sudeste exclui os serviços do estado de São Paulo.

Em relação à fonte pagadora, as instituições de atendimento misto possuem maior número de
bunkers (48% do total) para teleterapia, sejam eles vazios ou em uso.
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Tabela 8.12 - Distribuição dos bunkers de teleterapia por fonte pagadora
Fonte pagadora

Teleterapia
Bunkers em uso

Bunkers vazios

Total

SUS

119 (29%)

21 (27%)

140 (29%)

Misto

198 (48%)

35 (44%)

233 (48%)

Privado

92 (22%)

23 (29%)

115 (24%)

409 (84%)

79 (16%)

488

Brasil

Coerente com os achados anteriores, há uma concentração (42% do total) de bunkers nos hospitais
filantrópicos tanto em uso como vazios.

Tabela 8.13 - Distribuição dos bunkers de teleterapia por tipo de instituição
Tipo de Instituição

Teleterapia
Bunkers em uso

Bunkers vazios

Total

Hospital público

65 (16%)

13 (16%)

78 (16%)

Hospital filantrópico

172 (42%)

33 (42%)

205 (42%)

Hospital privado

54 (13%)

13 (16%)

67 (14%)

Clínica privada

118 (29%)

20 (25%)

138 (28%)

409

79

488

Brasil

Resumindo, a situação dos bunkers no Brasil no que diz respeito à braquiterapia e teleterapia é:

Tabela 8.14 - Distribuição bunkers por modalidade de radioterapia
Modalidades da
radioterapia

Bunkers em uso

Bunkers vazios

Total

Braquiterapia

99

59

158

Teleterapia

409

79

488

Brasil

508

138

646

8.6.5 Situação das máquinas em 2030
Para avaliar a situação das máquinas de teleterapia, a obsolescência foi definida levando em consideração quesitos técnicos e operacionais. A obsolescência técnica foi definida no RT2030, como
o tempo de uso a partir do qual o equipamento começa a não acompanhar as novas tecnologias,
sendo considerado o tempo de 15 anos de fabricação como elemento qualificador. Já a obsolescência operacional foi definida usando uma referência a partir da qual os fabricantes começam a não
oferecer serviços e peças, praticamente decretando o fim de vida útil do equipamento. Consideramos que a obsolescência operacional se inicia após 20 anos da fabricação do equipamento.
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Embora as máquinas de radioterapia obsoletas, quer pelo critério técnico quer pelo operacional,
não tenham impedimento legal para serem usadas, o Projeto RT2030 optou por considerar, para
2030, equipamentos com 15 anos de fabricação (obsolescência técnica), dado que o objetivo do
trabalho é o de propor uma oferta de serviço de alta qualidade à população brasileira. A premissa utilizada é que equipamentos com mais de 15 anos de fabricação não conseguem manter
a mesma eficiência, eficácia e, principalmente, a efetividade dos equipamentos mais modernos,
quer pelas novas tecnologias embarcadas, quer pela produtividade. Mas, dada a situação atual dos
equipamentos e a carência nacional, serão considerados também na análise e no parâmetro de
comparação os equipamentos com no máximo 20 anos de fabricação, obedecendo ao critério da
obsolescência operacional.
A obsolescência técnica de 15 anos ainda é um objetivo muito ambicioso e, provavelmente, fora
do alcance do Brasil nos próximos anos. Mesmo assim, é preciso considerar que o tempo de uso
de equipamentos de radioterapia tende mundialmente a ser cada dia menor. O Brasil terá que se
adaptar a essa tendência com o passar do tempo.
Para manter as máquinas em funcionamento por no máximo 20 anos, é preciso que, em média,
25% delas sejam trocadas a cada 5 anos, ou seja, 50% a cada 10 anos. A situação das máquinas que
atenderam pacientes em 2019 e que precisarão de reposição está evidenciada a seguir:

Tabela 8.15 - Porcentagem de máquinas que deveriam ser substituídas até 2030 por região
Regiões

Ideal 50%

Norte

68%

Nordeste

53%

Centro-Oeste

44%

Sudeste* ( MG, RJ, ES)

43%

Grande São Paulo

49%

São Paulo interior

56%

Sul

57%

Brasil

52%

* A região Sudeste exclui os serviços do estado de São Paulo.

Os serviços públicos são claramente os que apresentam maior quantidade de máquinas obsoletas. Os hospitais privados com fins lucrativos são os que possuem as máquinas fabricadas
mais recentemente.
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Tabela 8.16 - Porcentagem de máquinas que devem ser substituídas até 2030 por fonte
pagadora e tipo de serviço
Ideal

50%
Por fonte pagadora

SUS

65%

Misto

51%

Saúde suplementar

38%

Brasil

52%
Por tipo de instituição

Hospital público

74%

Hospital filantrópico

52%

Hospital privado

39%

Clínica privada

46%

Brasil

52%

Embora a situação média seja boa, com 10,5 anos de idade dos equipamentos, infelizmente seguimos com algumas poucas máquinas muito antigas em funcionamento. Há 7 máquinas com mais
de 40 anos de uso, completamente defasadas do ponto de vista tecnológico. Dessas, 4 estão com
substituição programada para 2021. Essas máquinas trataram menos de 2% do total de pacientes
em 2019.

Tabela 8.17 - Data de fabricação dos equipamentos em uso em 2019
Data fabricação

Número de máquinas

Antes de 1990

16

1990 a 1995

13

1996 a 2000

37

2001 a 2005

45

2006 a 2010

101

2011 a 2015

117

2016

18

2017

25

2018

24

2019

7

Sem informação

6

Total Brasil

409

O Gráfico 8.1 mostra que, entre 2006 e 2010, a quantidade de máquinas instaladas ficou acima da
meta de 25% de substituição a cada 5 anos, o que coincide com a época em que o país passava por
um bom momento econômico. Além disso, mostra que as instalações entre 2011 e 2015 ficaram
ligeiramente abaixo da meta, embora muito próximas dela.
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Gráfico 8.1 - Porcentagem de máquinas que deveriam ser substituídas anualmente para o
limite de uso de 20 anos

Caso o Brasil queira de fato ter uma radioterapia universal e de boa qualidade em 2030, será preciso não só manter o ritmo atual de instalação de equipamentos, mas acelerá-lo por conta do aumento esperado no número de pacientes.

8.7 Tratamentos de braquiterapia
A tabela de obsolescência para as máquinas de braquiterapia é similar às de teleterapia, item 8.6.5.
Mesmo considerando uma vida útil de 20 anos, quase metade das máquinas de HDR necessitarão
de reposição nos próximos 10 anos.
Segundo o censo RT2030, a maioria das pacientes de braquiterapia ginecológica brasileiras foram
tratadas com alta taxa de dose (HDR) em 2019, com somente 0,1% das pacientes submetidas à braquiterapia ginecológica de baixa taxa de dose (LDR). A média de pacientes por máquina no ano de
2019 foi de 145.
A braquiterapia ginecológica guiada por imagem tem crescido, embora ainda seja uma técnica
com baixa implementação no Brasil. O Sudeste se destaca com 40,4% dos serviços ofertando estrutura para realização de braquiterapia 3D, enquanto no Norte, Nordeste e Centro-Oeste essa tecnologia ainda está em estado incipiente (menos de 14,5%). Apesar de 27,3% dos serviços ofertarem
braquiterapia ginecológica guiada por tomografia, cerca de 23% usam esse tipo de planejamento
como a rotina do serviço, sendo que os demais limitam seu uso a casos esporádicos.
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Tabela 8.18 - Serviços com HDR 3D por região
Regiões

Serviços

Fazem HDR 3D

% de serviço que faz HDR 3D

Centro-Oeste

7

1

14,3%

Nordeste

20

2

10,0%

Norte

8

1

12,5%

Sudeste

47

19

40,4%

Sul

17

4

23,5%

Brasil

99

27

27,3%

A braquiterapia ginecológica corresponde a 97% dos procedimentos de HDR no Brasil. Uma pequena quantidade de outros procedimentos é realizada, como braquiterapia de pele, próstata e mama.
O tratamento com placas oftálmicas praticamente só é realizado na região Sudeste.
Quando consideradas apenas as máquinas de HDR que atendem pacientes do SUS, a média de
pacientes tratados por máquina foi de 179 por ano. Considerando-se o regime de tratamento mais
utilizado de 4 aplicações, cada máquina de HDR fez em média 60 inserções por mês.

Tabela 8.19 – Pacientes tratados com braquiterapia por tipo de tumor em 2019
Regiões

Ginecológica

Próstata

Mama

Pele

Oftalmológica

Centro-Oeste

1 161

0

0

1

0

Norte

1 428

4

0

15

0

Nordeste

3 647

0

1

38

8

Sudeste

5 686

71

1

154

179

Sul

2 501

7

0

21

0

14 423

82

2

229

187

Brasil

8.8 Técnicas de tratamento
Para retratar como as diferentes tecnologias de tratamento estão sendo utilizadas nos serviços,
foram feitas análises por região e por tipo de instituição. Para equalizar um pouco melhor os resultados por região, o estado de São Paulo foi dividido em Grande São Paulo e São Paulo interior. A
região Sudeste não contém o estado de São Paulo, ou seja, são considerados os estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

8.8.1 Serviços que fazem hipofracionamento
O hipofracionamento foi abordado no censo de forma direta quanto à realização da técnica
nos equipamentos e nos serviços. Não foram abordados aspectos relativos aos tipos de
patologias tratadas.
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Tabela 8.20 - Hipofracionamento por região
Hipofracionamento por região

CO

NE

N

SE

GSP

SPi

SUL

Brasil

Serviços

20

37

15

61

34

45

51

263

Hipofracionamento

18

29

9

50

28

35

41

210

90%

78%

60%

82%

82%

78%

80%

80%

% de serviços

O hipofracionamento é uma tendência geral na radioterapia. Sua utilização beneficia os pacientes
e desafoga o sistema de saúde, pois reduz o número de dias do tratamento. Porém, sua implementação está associada a diversos fatores, como a incorporação de tecnologia e treinamento de recursos humanos. Os primeiros estudos que consolidaram os regimes hipofracionados atuais foram
publicados há mais de 10 anos.
O índice de 80% de serviços no país realizando algum tipo de hipofracionamento é um dado interessante, apesar da especificidade do dado da forma que foi mensurado não ter sido muito boa,
uma vez que alguns tipos de hipofracionamento, como metástases ósseas, podem ser implementados sem a necessidade de nenhuma tecnologia mais avançada. Apenas a região Norte apresenta um uso ligeiramente reduzido de algum tipo de hipofracionamento em comparação com as
demais regiões.

Tabela 8.21 - Hipofracionamento por fonte pagadora
Hipofracionamento
Serviços
Hipofracionamento
% de serviços

SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

66

123

74

263

44

101

65

210

67%

82%

88%

80%

O uso mais reduzido do hipofracionamento em serviços 100% SUS indica, provavelmente, uma
dificuldade de incorporação de novas tecnologias nessas instituições.

Tabela 8.22 - Hipofracionamento por tipo de instituição
Hipofracionamento
Serviços
Hipofracionamento
% de serviços

H. Público

H. Filantrópico

H. Privado

40

99

39

Clínica
Privada
85

Brasil
263

29

78

28

75

210

73%

79%

72%

88%

80%

Como pode ser observado, é bastante equilibrado o uso do hipofracionamento quando se considera
o tipo de instituição.
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8.8.2 IMRT (Radioterapia de Intensidade Modulada)
Considerando que a radioterapia tridimensional é a mais básica das tecnologias atuais de teleterapia, a radioterapia de intensidade modulada (IMRT) pode ser identificada como a primeira
escala de evolução tecnológica de um serviço buscando atualização. Um pouco mais da metade
dos serviços de radioterapia do país registra a realização da técnica de IMRT. Regionalmente, os estados do Sudeste e Centro-Oeste mostram um percentual de implementação de IMRT maior que a
média nacional.
Tabela 8.23 – Utilização da IMRT por região
IMRT por serviço e região

CO

NE

N

SE

GSP

SPi

SUL

Brasil

Serviços

20

37

15

61

34

45

51

263

Realizaram a técnica
% de serviços

11

16

5

35

19

26

22

134

55%

43%

33%

57%

56%

58%

43%

51%

Os dados do censo mostram uma distribuição muito desigual da técnica de IMRT entre as instituições. Enquanto apenas 21% das instituições que atendem apenas pacientes do SUS oferecem IMRT,
77% das instituições da saúde suplementar o fazem. Isso demonstra a dificuldade das instituições
que dependem de financiamento do SUS em dar ao menos o primeiro passo na incorporação de
novas tecnologias, que podem beneficiar enormemente os pacientes dependentes do sistema único
de saúde. Pode-se observar que o setor privado seja ele hospital ou clínicas utilizam mais o IMRT.

Tabela 8.24 – Utilização da IMRT por fonte pagadora
IMRT

SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

Serviços

66

123

74

263

Relizaram a técnica

14

63

57

134

21%

51%

77%

51%

% de serviços

Tabela 8.25 – Utilização da IMRT por tipo de instituição
H. Público

H.
Filantrópico

H. Privado

Clínica
Privada

Brasil

Serviços

40

99

39

85

263

Relizaram a técnica

11

44

24

55

134

28%

44%

62%

65%

51%

IMRT

% de serviços

8.8.3 VMAT (Radioterapia em Arco Volumétrico)
A técnica de radioterapia em arco volumétrico é realizada em 33% dos serviços do país, sendo o
número mais expressivo nos serviços do Sudeste e Grande São Paulo, onde é realizada em cerca de
metade dos serviços.
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Tabela 8.26 – Utilização da técnica VMAT por região
VMAT
Serviços
Relizaram a técnica
% de serviços

CO

NE

N

SE

GSP

SPi

SUL

BRASIL

20

37

15

61

34

45

51

263

6

10

3

27

16

9

15

86

30%

27%

20%

44%

47%

20%

29%

33%

Observa-se o mesmo quadro de escassez de implementação de tecnologias modernas nas instituições 100% SUS.

Tabela 8.27 - VMAT por fonte pagadora
VMAT

SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

Serviços

66

123

74

263

Relizaram a técnica

9

40

37

86

14%

33%

50%

33%

% de serviços

Tabela 8.28 - VMAT por tipo de instituição
VMAT

H. Público

H. Filantrópico

H. Privado

Clínica Privada

Brasil

40

99

39

85

263

Serviços

4

31

19

32

86

10%

31%

49%

38%

33%

Relizaram a técnica
% de serviços

De acordo com o Censo RT2030, os hospitais públicos são os que menos utilizam a radioterapia em
arco modulado volumétrico (VMAT).

8.8.4 IGRT (Radioterapia Guiada por Imagem)
A adoção da radioterapia guiada por imagem (IGRT) segue a passos lentos no país. Apenas 34% dos
serviços utilizaram a técnica em 2019 e sua distribuição regional segue a tendência das demais
tecnologias, com concentração especial na Grande São Paulo.
Tabela 8.29 - IGRT por região
IGRT
Serviços
Realizaram a técnica
% de serviços

CO

NE

N

SE

GSP

SPi

SUL

Brasil

20

37

15

61

34

45

51

263

6

11

4

23

18

7

20

89

30%

30%

27%

38%

53%

16%

39%

34%

Enquanto mais da metade dos serviços de saúde suplementar implementou IGRT, apenas 14% dos
serviços de atendimento integral ao SUS têm acesso à técnica.
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Tabela 8.30 - IGRT por fonte pagadora
IGRT

SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

66

123

74

263

Serviços

9

38

42

89

14%

31%

57%

34%

Realizaram a técnica
% de serviços

Tabela 8.31 - IGRT por tipo de instituição
IGRT

H. Público

H. Filantrópico

H. Privado

Clínica
Privada

Brasil

40

99

39

85

263

Serviços

5

32

21

31

89

13%

32%

54%

36%

34%

Realizaram a técnica
% de serviços

Neste caso, também, o setor privado é o que mais emprega a radioterapia guiada por imagem (IGRT).

8.8.5 Radiocirurgia
Quanto a disponibilidade de radiocirurgia nos serviços brasileiros, 38% reportaram a realização do
procedimento em 2019.

Tabela 8.32 - Radiocirurgia por região
Radiocirurgia

CO

NE

N

SE

GSP

SPi

SUL

Brasil

Serviços

20

37

15

61

34

45

51

263

Realizaram a técnica

8

11

3

28

17

14

19

100

40%

30%

20%

46%

50%

31%

37%

38%

% de serviços

Enquanto 13% das instituições de atendimento integral ao SUS reportaram a realização da técnica,
no setor privado esse número correspondeu a 59% segundo o censo RT2030.

Tabela 8.33 - Radiocirurgia por fonte pagadora
SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

Serviços

Radiocirurgia

66

123

74

263

Realizaram a técnica

10

46

44

100

15%

37%

59%

38%

% de serviços
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Tabela 8.34 - Radiocirurgia por tipo de instituição
H. Público

H. Filantrôpico

H. Privado

Clínica
Privada

Brasil

Serviços

40

99

39

85

263

Realizaram a técnica

6

35

19

40

100

15%

35%

49%

47%

38%

Radiocirurgia

% de serviços

8.8.6 SBRT (Radioterapia Estereotáxica Extracraniana)
O censo identificou que 30% dos serviços do país realizaram SBRT em 2019, sendo também a técnica que demonstrou maior discrepância entre as regiões. A Grande São Paulo tem quase o dobro
de serviços que oferecem a técnica quando comparada a outras regiões, como o Norte, o Nordeste
e até mesmo o interior do estado São Paulo.
Tabela 8.35 - SBRT por região
CO

NE

N

SE

GSP

SPi

SUL

Brasil

Serviços

SBRT

20

37

15

61

34

45

51

263

Realizaram a técnica

6

9

3

23

16

8

15

80

30%

24%

20%

38%

47%

18%

29%

30%

% de serviços

SBRT é a técnica com maior discrepância entre os serviços de atendimento integral do SUS e os da
saúde suplementar. Os últimos têm quatro vezes mais serviços oferecendo SBRT que a rede SUS.
Vale pontuar que é uma técnica dependente de tecnologia e treinamento, extremamente personalizada e que agrega complexidade operacional em regimes de alto volume de atendimento.

Tabela 8.36 - SBRT por fonte pagadora
SBRT

SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

Serviços

66

123

74

263

Realizaram a técnica

8

34

38

80

12%

28%

51%

30%

% de serviços

Tabela 8.37 - SBRT por tipo de instituição
H. Público

H. Filantrópico

H. Privado

Clínica
Privada

Brasil

Serviços

40

99

39

85

263

Realizaram a técnica

4

27

20

29

80

10%

27%

51%

34%

30%

SBRT

% de serviços
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8.8.7 Resumo da análise de tecnologias de tratamento
Gráfico 8.2 - Distribuição das tecnologias de tratamento por tipo de instituição

Gráfico 8.3 - Distribuição das tecnologias de tratamento por regiões
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8.9 Tecnologia incorporada em equipamentos
8.9.1 Aceleradores Lineares com Colimador de Múltiplas
Lâminas (MLC) incorporado
Os colimadores de múltiplas lâminas (MLCs) são um item de série nos equipamentos mais novos e
representam 77% do parque instalado nacional. Os serviços mistos e os de atendimento exclusivo
SUS, assim como as máquinas do Sul e Nordeste, têm disponibilidade de MLCs menor que a média
nacional.

Tabela 8.38 - MLC incorporado por região
MLC
Máquinas

NE

N

SE

GSP

SPi

SUL

Brasil

27

64

22

90

63

64

79

409

22

42

16

78

51

51

55

315

81%

66%

73%

87%

81%

80%

70%

77%

MLC
MLC/máquinas

CO

Cerca de 6% dos 263 serviços de radioterapia do País tem equipamentos de micro-multileaf, como
acessórios dos aceleradores lineares para realização de radiocirurgia.

Tabela 8.39 - MLC incorporado por fonte pagadora
MLC

SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

Máquinas

119

198

92

409

MLC

76

150

89

315

64%

76%

97%

77%

MLC/máquinas

8.9.2 Portal eletrônico
O censo buscou avaliar neste item a disponibilidade de sistemas de realização de imagem portal
integrados ao acelerador linear, sem especificar o tipo de sistema. Nas regiões Norte e Nordeste
há disponibilidade desta tecnologia abaixo da média nacional. As respostas também indicaram a
tendência de disponibilidade da tecnologia na saúde suplementar, com presença abaixo da média
bem menor no SUS.
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Tabela 8.40 - Portal eletrônico por região
Portal eletrônico
Máquinas

CO

NE

N

SE

GSP

SPi

SUL

Brasil

27

64

22

90

63

64

79

409

Portal eletrônico

12

23

6

42

36

22

31

172

Portal/máquinas

44%

36%

27%

47%

57%

34%

39%

42%

Tabela 8.41 - Portal eletrônico por fonte pagadora
SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

Máquinas

Portal eletrônico

119

198

92

409

Portal eletrônico

28

83

61

172

Portal/máquinas

24%

42%

66%

42%

8.9.3 Tomografia tipo Cone-Beam (CBCT)
A média nacional de aceleradores com CBCT é de 20%, sendo que as regiões Norte e Nordeste
apresentam valores abaixo desta média. Na saúde suplementar, 43% das máquinas possuem CBCT,
enquanto na rede pública, 8% das máquinas possuem tal tecnologia instalada. Essa é a maior
diferença entre todas as tecnologias incorporadas nos aparelhos. Mesmo nas instituições de atendimento misto, apenas 16% dos aceleradores dispõem do equipamento, o que mostra que o acesso
dos pacientes do SUS aos tratamentos mais avançados de radioterapia é extremamente limitado.

Tabela 8.42 - CBCT por região
CONE-BEAM

CO

NE

N

SE

GSP

SPi

SUL

Brasil

Máquina

27

64

22

90

63

64

79

409

CBCT

8

8

4

22

20

5

14

81

30%

13%

18%

24%

32%

8%

18%

20%

Portal/máquina

Tabela 8.43 - CBCT por tipo de instituição
CONE-BEAM
Máquina
CBCT
CBCT/máquina

SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

119

198

92

409

9

32

40

81

8%

16%

43%

20%

8.9.4 Mesa robótica 6D
Os equipamentos que dispõem de mesa robótica habitualmente são os mais avançados e constatar
que 9% da base instalada em 2019 tinham essa tecnologia pode ser um indicativo de investimento
na especialidade, uma vez que o procedimento não é diretamente remunerado nas tabelas atuais
de reembolso. Nos serviços 100% SUS, 3% dos equipamentos registraram a tecnologia.
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Tabela 8.44 - Mesa robótica por região
6D
Máquina
Com mesa 6D
6D/máquina

CO

NE

N

SE

GSP

SPi

SUL

Brasil

27

64

22

90

63

64

79

409

4

3

2

6

15

1

6

37

15%

5%

9%

7%

24%

2%

8%

9%

Tabela 8.45 - Mesa robótica por fonte pagadora
6D
Máquina
Com mesa 6D
6D/máquina

SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

119

198

92

409

4

9

24

37

3%

5%

26%

9%

8.9.5 Outras tecnologias
O censo também avaliou a disponibilidade de outras técnicas, como radioterapia intra-operatória
(IORT), radioterapia de corpo total (TBI) e a radioterapia de toda a pele (TSI). Essas técnicas estão
pouco disponíveis no país e concentradas, em sua maioria, no Sudeste.
O TBI, habitualmente usado em condicionamento de transplante de medula óssea, tem uma distribuição mais homogênea. Chama a atenção a região Norte, onde a técnica não é realizada. Os
achados estão descritos na Tabela 8.46:

Tabela 8.46 - Número de serviços que realizam a técnica TBI por região
TBI

CO

NE

N

SE

GSP

SPi

SUL

Brasil

Serviços

20

37

15

61

34

45

51

263

Realizam a técnica

2

2

0

10

11

6

7

38

10%

5%

0%

16%

32%

13%

14%

14%

TBI/Serviço

Tabela 8.47 - Número de serviços que realizam a técnica TBI por fonte pagadora
TBI

SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

Serviços

66

123

74

263

Realizam a técnica

10

13

15

38

15%

11%

20%

14%

TBI/Serviço
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Tabela 8.48 - Número de serviços que realizam as técnicas IORT, TBI e TSI por região
Região

Nordeste (2)

Serviços que
realizam a técnica

CentroOeste (3)

Sudeste (35)

Sul (12)

BA

PE

GO

DF

GSP

SPi

MG

ES

RJ

PR

RS

SC

IORT (8)

-

-

1

-

3

1

1

-

-

-

2

-

TBI (38)

1

1

1

1

11

5

3

1

6

3

3

2

TSI (6)

-

-

-

-

2

1

1

-

-

-

2

-

8.10 Distribuição dos serviços por
disponibilidade de equipamentos
8.10.1 Tomografia computadorizada e tomografia 4D
Com a consolidação dos tratamentos tridimensionais, é cada vez mais importante a disponibilidade de equipamentos de tomografia computadorizada para a condução dos exames de planejamento. No Brasil, há 75,7% de disponibilidade do equipamento nos serviços de radioterapia, com 28,1%
deles tendo o equipamento dedicado. O número de equipamentos com tecnologia 4D disponíveis
para radioterapia é de 35, sendo 31 deles dedicados à modalidade. A Tabela 5.49 mostra a distribuição dos serviços dedicados e não dedicados nas regiões, inclusive quanto à tecnologia 4D.

Tabela 8.49 - Serviços com TC e 4D disponível e dedicado

Regiões

Serviços
Serviços
% de
% de
Serviços
Serviços
com
% 4D
Total de
com
serviços
serviços
% 4D
com TC
com TC modelos
por TC
serviços
modelos
com TC
com TC dedicado
disponível
dedicado
4D
disponível
(a)
4D
disponível
dedicado
(e/b)
(b)
(d)
dedicado
(c/b)
(c)
(b/a)
(d/a)
(e)

Centro-Oeste

20

13

1

5

2

65,0%

7,7%

25,0%

15,4%

Nordeste

37

27

5

11

4

73,0%

18,5%

29,7%

14,8%

Norte

15

14

2

3

2

93,3%

14,3%

20,0%

14,3%

Sudeste (MG,
RJ, ES)

61

44

5

22

10

72,1%

11,4%

36,1%

22,7%

Grande São
Paulo

34

27

8

15

9

79,4%

29,6%

44,1%

33,3%

São Paulo
interior

45

31

4

10

2

68,9%

12,9%

22,2%

6,5%

Sul

51

43

10

8

2

84,3%

23,3%

15,7%

4,7%

263

199

35

74

31

76,6%

16,8%

27,5%

15,9%

Brasil
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Tabela 8.50 - Serviços com tomógrafos disponíveis por fonte pagadora
Tecnologias nos serviços

SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

60

130

73

263

Serviços

58

95

46

199

97,0%

73,0%

63,0%

76,0%

TC 4D

7

15

13

35

% 4D

12,0%

12,0%

18,0%

13,0%

TC disponível
% de TC disponível

Tabela 8.51 - Serviços com tomógrafos disponíveis por tipo de instituição
Tecnologias nos serviços
Serviços

Hospital
público

Hospital
filantrópico

Hospital
privado

Clínicas
privadas

Brasil

40

99

39

85

263

37

92

33

37

199

93,0%

93,0%

85,0%

44,0%

76,0%

TC 4D

3

21

5

6

35

% 4D

8,0%

21,0%

13,0%

7,0%

13,0%

TC disponível
% de TC disponível

Tabela 8.52 - Serviços com tomógrafos dedicados por fonte pagadora
Tecnologias nos serviços

SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

Serviços

62

130

71

263

TC dedicado

17

30

27

74

27,4%

23,1%

38,0%

28,1%

4

7

20

31

6,5%

5,4%

28,2%

11,8%

% de TC de dedicado
TC 4D
% 4D de dedicado

Tabela 8.53 - Serviços com tomógrafos dedicados por tipo de instituição
Hospital
público

Hospital
filantrópico

Hospital
privado

Clínicas
privadas

Brasil

Serviços

40

99

39

85

263

TC dedicado

14

24

8

28

74

35,0%

24,2%

20,5%

32,9%

28,1%

4

9

6

12

31

10,0%

9,1%

15,4%

14,1%

11,8%

Tecnologias nos serviços

% de TC de dedicado
TC 4D
% 4D de dedicado
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8.10.2 RNM e PET-CT
O uso de modalidades de imagem acessória no planejamento de radioterapia tem uma prevalência
grande no país, principalmente quando se fala da Ressonância Nuclear Magnética. Cerca de 89%
dos serviços do país reportaram o uso da modalidade para planejamento de radioterapia, com
100% nos serviços do Centro-Oeste. Já o uso do PET-CT foi descrito em 72,6% dos serviços, com
baixa disponibilidade no Norte, com 46,7%, Nordeste com 64,9% e interior de São Paulo com 64,4%.
Os serviços exclusivamente de saúde suplementar registraram a capacidade de uso de PET-CT para
planejamento em 91,5% destes, com a surpresa da descrição do uso da modalidade em 62,5% dos
serviços vinculados ao SUS.

Tabela 8.54 - Serviços por região com planejamento RNM e PET-CT
Serviços

RNM

PET-CT

Planejamento
com RNM

Planejamento
com PET-CT

Centro-Oeste

20

20

18

100,0%

90,0%

Nordeste

37

30

24

81,1%

64,9%

Norte

15

12

7

80,0%

46,7%

Sudeste (MG, RJ, ES)

61

57

47

93,4%

77,0%

Grande São Paulo

34

30

27

88,2%

79,4%

São Paulo interior

45

41

29

91,1%

64,4%

Sul

51

44

39

86,3%

76,5%

263

234

191

89,0%

72,6%

Regiões

Brasil

Tabela 8.55 - Serviços com planejamento RNM e PET-CT por fonte pagadora
Tecnologias nos serviços

SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

Serviços

62

130

71

263

RNM

53

110

71

234

85,5%

84,6%

100,0%

89,0%

39

87

65

191

62,9%

66,9%

91,5%

72,6%

% de RNM
PET-CT
% de PET-CT

Tabela 8.56 - Serviços com planejamento RNM e PET-CT por tipo de instituição
Tecnologias nos serviços
Serviços
RNM
% de RNM
PET-CT
% de PET-CT

Hospital
público

Hospital
filantrópico

Hospital
privado

Clínicas
privadas

Brasil

40

99

39

85

263

33

85

36

80

234

82,5%

85,9%

92,3%

94,1%

89,0%

25

69

30

67

191

62,5%

69,7%

76,9%

78,8%

72,6%
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Tabela 8.57 - Distribuição de simuladores de radioterapia por região
Regiões

% de serviços com
simulador

Serviços

Simulador

Centro-Oeste

20

1

5,0%

Nordeste

37

4

10,8%

Norte

15

1

6,7%

Sudeste (MG, RJ, ES)

61

5

8,2%

Grande São Paulo

34

1

2,9%

São Paulo interior

45

8

17,8%

Sul
Brasil

51

5

9,8%

263

25

9,5%

Os simuladores de radioterapia foram equipamentos de desejo para ganho de produtividade nas
décadas de 1990 e 2000, pois com eles não era necessário interromper o uso dos aceleradores lineares para planejar os tratamentos de radioterapia nos pacientes. Com o crescimento da radioterapia
tridimensional, menos de 10% dos serviços têm o equipamento disponível e muito possivelmente
não fazem uso regular deles na rotina.

8.10.3 Distribuição de sistemas de informação
hospitalar (HIS)
Dentro dos elementos de segurança dos serviços de saúde está o adequado registro e salvaguarda
das informações relacionadas aos pacientes. Os sistemas de Informações Hospitalares (HIS) são
softwares com sistemas de gerenciamento dessas informações. No País 84,8% dos serviços usam a
ferramenta, com 93,2% na saúde suplementar. A distribuição de acordo com o tipo de Instituição
mostra uma certa linearidade nessa disponibilidade com mais de 82% dos serviços com presença
do HIS.

Tabela 8.58 – Serviços com Sistema de Informação Hospitalar (HIS), por região
Serviços

Disponibilidade de
sistema de informação

% de serviços com
sistema de informação

Centro-Oeste

20

18

90,0%

Nordeste

37

30

81,1%

Norte

15

13

86,7%

Sudeste (MG, RJ, ES)

61

59

96,7%

Grande São Paulo

34

34

100,0%

São Paulo interior

45

30

66,7%

Regiões

Sul
Brasil

212

51

39

76,5%

263

223

84,8%

Tabela 8.59 – Serviços com Sistema de Informação Hospitalar (HIS) por fonte pagadora
SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

Serviços

60

130

73

263

HIS

51

104

68

223

85,0%

80,0%

93,2%

84,8%

% de HIS

Tabela 8.60 - Serviços com Sistema de Informação Hospitalar (HIS) por tipo de instituição
Hospital público

Hospital
filantrópico

Hospital privado

Clínicas
privadas

Brasil

40

99

39

85

263

Serviços
HIS
% de HIS

33

87

33

70

223

82,5%

87,9%

84,6%

82,4%

84,8%

8.10.4 Distribuição de sistemas de informação
de radioterapia
Os sistemas de informação usados na radioterapia ou OIS (Oncology Information Systems), são
softwares que gerenciam toda a gama de informações assistenciais e de tratamento. Os programas
mais conhecidos são o Varia Aria e o Elekta MosaiQ, que em versões mais simples contemplam o
recurso de record and verify, exigência regulatória para assistência em radioterapia pela CNEN,
que funcionam controlando os parâmetros de tratamento nos aceleradores lineares. Infelizmente
o alcance dessa informação do Censo ficou restrito, uma vez que a disponibilidade desses sistemas
nos serviços, não necessariamente refletem o seu uso amplo além da ferramenta record and verify.
Cerca de 85,9% dos serviços descreveram a disponibilidade dos softwares e o número restante
pode ser justificado pela presença de equipamentos antigos e obsoletos cujo recurso não era de
fábrica. As tabelas a seguir mostram a distribuição relativamente equilibrada entre as regiões, tipo
de fonte pagadora e tipo de instituição.

Tabela 8.61 - Serviços com Sistema de Informação Oncológica (OIS) por região
Regiões

Serviços

OIS

OIS/ Serviço

Norte

12

15

80,0%

Nordeste

30

37

81,1%

Centro Oeste

19

20

95,0%

Sudeste (MG, RJ, ES)

59

61

96,7%

São Paulo interior

37

45

82,2%

Gramde São Paulo

30

34

88,2%

Sul

39

51

76,5%

226

263

85,9%

Brasil
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Tabela 8.62 – Serviços com Sistema de Informação Oncológica (OIS) por fonte pagadora
SUS

Misto

S. Suplementar

Brasil

Serviços

60

130

73

263

OIS

54

105

67

226

90,0%

80,8%

91,8%

85,9%

% de OIS

Tabela 8.63 – Serviços com Sistema de Informação Oncológica (OIS) por tipo de instituição
Hospital público

Hospital
filantrópico

Hospital privado

Clínicas
privadas

Brasil

Serviços

40

99

39

85

263

OIS

33

91

30

72

226

82,5%

91,9%

76,9%

84,7%

85,9%

% de OIS

8.10.5 Outros equipamentos de radioterapia
No censo RT2030 foram contabilizados à parte os equipamentos de radioterapia com características específicas. No país, em 2019, havia 4 unidades Gamma Knife distribuídas nos estados de São
Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e do Distrito Federal. O número médio de pacientes tratados no ano
nesses equipamentos foi de 114, variando de 4 a 310, a pontuar o início recente de operação de um
dos serviços com 4 pacientes tratados.
O censo também registrou uma unidade Cyberknife e uma Tomotherapy, ambas no estado de
São Paulo, de instalação recente a época e com números baixos de pacientes tratados por ocasião
do censo.
A radioterapia intraoperatória com Intrabeam foi realizada em 2019 em três equipamentos, ambos
em São Paulo, com números baixos de procedimentos registrados e uma média de 27 no ano.

8.11 Tecnologias e residências médicas
São 36 programas oficiais de residência médica no país. A maioria dos programas está dividida entre instituições mistas (45,9%) e instituições 100% SUS (40,5%), com outros 13,5% em
instituições privadas.
Quase metade dos programas está concentrada na capital (24,3%) e interior de São Paulo (16,2%).
Os demais estados, RJ, MG e ES, têm mais 24,3% dos programas, de forma que a região Sudeste
concentra dois terços das residências médicas do Brasil.
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Apenas um terço das residências está distribuída em todo o restante do país, sendo 16,2% no
Nordeste, 13,5% no Sul e 5,4% no Centro-Oeste. A região Norte não tem nenhum programa de residência ativo.
Existe uma ampla variação entre as residências médicas quanto técnicas em ambos os casos pelos
programas de residência que trataram algum paciente com determinada tecnologia segue abaixo:

Tabela 8.64 - Técnicas disponíveis aos residentes
Técnicas

Nenhuma

IMRT

VMAT

IGRT

Rcir

SBRT

Todas

Percentual

29,7%

59,5%

37,8%

43,2%

45,9%

40,5%

32,4%

Os dados mostram um quadro de desequilíbrio. Um terço dos programas ofereceu todas as técnicas mais avançadas disponíveis, propiciando ao residente o pleno desenvolvimento profissional
para o futuro da especialidade, enquanto outros quase um terço não dispunha de nenhuma tecnologia além da radioterapia tridimensional. Quase um quinto (18,9%) dos programas de residência
não tratou nenhum paciente com hipofracionamento em 2019.
O desafio para o futuro da formação médica em radioterapia é conseguir diminuir a concentração de programas em apenas uma região e ao mesmo tempo conseguir manter os residentes em
instituições com disponibilidade das melhores tecnologias. O problema é multifatorial e engloba
aspectos economicos, politicos, sociais e de infraestrutura.

8.12 Recursos humanos
8.12.1 Médicos
O censo identificou 646 médicos trabalhando diretamente na assistência de radioterapia em 2019.
Foi avaliada também a certificação deles entre titulares pela Sociedade Brasileira de Radioterapia
(SBRT) e especialistas por programas de residência médica registrados no Ministério da Educação
(sem título SBRT) e, portanto, elegíveis para registro de qualificação de especialista (RQE) no Conselho Federal de Medicina (CFM). Os médicos sem nenhuma dessas certificações foram qualificados como não especialistas.
A Tabela 8.65 mostra a distribuição desses profissionais pelas regiões e pelos estados da Federação
(residentes não estão inclusos na análise). Por questões de representatividade, o estado de São Paulo foi destacado do Sudeste.
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Tabela 8.65 - Distribuição regional de médicos especialistas (estratificação por certificação)
Total

SBRT

CFM

Total de
Especialistas

% Especialistas

Centro-Oeste

52

39

10

49

94%

Norte

27

18

7

25

93%

Nordeste

104

78

18

96

92%

Sudeste (MG, RJ, ES)

163

115

33

148

91%

São Paulo

195

154

14

168

86%

Sul

105

87

11

98

93%

Brasil

646

491

93

584

90%

Região

Cerca de 90% dos médicos em atividade em 2019 tinham algum tipo de certificação de especialização. Há um número elevado de profissionais médicos no estado de São Paulo, que concentra quase
30% do contingente nacional.

Gráfico 8.4 - Número de vínculos de

Gráfico 8.5 - Médicos com outra

trabalho por médico

especialidade além da radioterapia

Cerca de 59% dos médicos ativos em 2019 reportaram vínculo a somente um serviço de radioterapia, reflexo de uma tendência de dedicação exclusiva devido ao aumento de complexidade da radioterapia moderna e à necessidade de uma presença mais regular dentro do serviço
durante o tratamento.
Os vínculos dos profissionais com as instituições são, em sua maioria, como pessoa jurídica (75%), com apenas 11% dos médicos com vínculo empregatício pela Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT).
Em 2019, na média nacional, cada médico atendeu 356 pacientes novos. Na tabela a seguir, encontram-se essa média do Brasil e as médias para cada região do país.
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Tabela 8.66 - Paciente por médicos por região
Médicos

Pacientes em 2019

Média de pacientes
novos por médico

Centro-Oeste

52

14 000

269

Norte

27

10 000

370

Nordeste

104

42 000

404

Sul

105

44 000

419

Sudeste

358

120 000

335

Brasil

646

230 000

356

Região

Cerca de 81% dos médicos têm a radioterapia como única especialidade.

8.12.2 Físicos
O censo identificou que 533 físicos estavam em atividade em 2019. Considerando o critério da
CNEN e ANVISA de que cada físico pode atender até 600 pacientes por ano, a força de trabalho
ativa em 2019 poderia atender 319.800 pacientes por ano, para 230 mil atendidos em 2019.

Tabela 8.67 - Paciente por físico por região
Físicos

Pacientes em 2019

Média de pacientes
novos por físico

Centro-Oeste

42

14 000

333

Nordeste

86

42 000

488

Norte

21

10 000

476

Sul

93

44 000

473

Sudeste

291

120 000

412

Brasil

533

230 000

432

Região

Tabela 8.68 - Físico especialista por região
Físicos

Especialistas ABFM

% de especialistas

Centro-Oeste

42

25

59,5%

Nordeste

86

41

47,7%

Norte

21

15

71,4%

Sudeste

130

94

72,3%

São Paulo

161

128

79,5%

Região

Sul
Brasil

93

68

73,1%

533

371

69,6%
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A distribuição de físicos médicos especialistas no país atinge quase 70% do quantitativo de profissionais, com menor prevalência na região Nordeste, onde menos de 50% dos profissionais em
atividade são especialistas ABFM.

Gráfico 8.6 - Vínculos de trabalho dos físicos médicos brasileiros

Os físicos médicos brasileiros têm 71% dos seus vínculos de trabalho somente em um serviço de
radioterapia. Profissionais que trabalham em dois serviços contemplam 24% dessa amostra, com
um número pequeno trabalhando em 3 ou mais serviços. Essa vinculação de exclusividade é vista
com bons olhos pelo Projeto RT2030, principalmente quanto à segurança.
O censo avaliou o modelo de relacionamento desses profissionais com os serviços, que por conta de
múltiplos vínculos comprometeu a análise precisa de proporcionalidade. De qualquer forma, 69%
dos físicos descreveram uso de contratos de Pessoa Jurídica (PJ), 31% uso de vínculo pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e 8% de outros modelos de contratação, ex.: funcionário público
por concurso.

8.12.3 Dosimetristas
Foram identificados 191 dosimetristas no censo. A Tabela 8.69 mostra a distribuição por regiões e
por estado. Há uma grande concentração de profissionais em São Paulo e Minas Gerais, com 56 e
30 profissionais, respectivamente.
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Tabela 8.69 - Distribuição de dosimetristas por estado
Região

Dosimetristas

Centro-Oeste

11

Nordeste

35

Norte

7

Sudeste

44

São Paulo

56

Sul

38

Brasil

191

Vale pontuar que a ampliação na atuação do profissional dosimetrista no país é recente e que a
atividade ainda é heterogênea. Os achados aqui identificados ficam para referência em estudos
futuros sobre o papel do dosimetrista nos serviços de radioterapia brasileiros.

8.12.4 Outros profissionais
Outros profissionais integram a operação dos serviços de radioterapia e o censo abordou a disponibilidade destes no país.
A enfermagem tem um papel estabelecido na radioterapia. A disponibilidade de profissionais dedicados foi encontrada em 86% dos serviços, atingindo 91% dos serviços 100% SUS.
Com a complexidade operacional e, principalmente, com os desafios administrativos do atual
cenário da radioterapia nacional, tem sido cada vez mais comum a existência de profissionais
com mais da metade dos serviços reportando recursos humanos internos dedicados à gestão
e administração.
Outro elemento operacional que tem crescido nas instituições de radioterapia são os serviços de
engenharia clínica, com 54% das operações de radioterapia no país com esse recurso disponível.

Tabela 8.70 - Disponibilidade de outros profissionais por fonte pagadora

Total

% de serviços
com o
profissional

Saúde
Suplementar

Misto

SUS

Serviços com Enfermeiros Dedicados

240

86,0%

84,0%

84,0%

91,0%

Serviços com Administração Dedicada

160

57,0%

68,0%

59,0%

46,0%

Serviços com Engenharia Clínica na instituição

152

54,0%

44,0%

53,0%

59,0%

Serviços
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8.13 Considerações finais e dados atualizados
em março de 2021
Após o corte de dados em dezembro de 2019 para o início das análises de resultados, o Projeto
RT2030 seguiu monitorando os serviços que haviam indicado projetos de instalação e descomissionamento de equipamentos. Em março de 2021, foi feita uma nova verificação de informações,
com a constatação de 23 máquinas instaladas e operacionais, sendo 2 em clínicas privadas, 16 em
hospitais filantrópicos e 5 em hospitais públicos. Nesse mesmo período, 5 equipamentos foram
desativados, sendo 1 cobalto em hospital filantrópico, dois aceleradores em hospitais públicos e
outros dois, um em hospital filantrópico e outro em uma clínica privada. O número de máquinas
passou de 409 em 2019, para 427 em março de 2021. Foram ainda identificados 17 equipamentos
instalados sem tratar pacientes por diversas causas. Os motivos variaram desde pendências de
inspeção e licença da CNEN até problemas de infraestrutura e pessoal. Foram contabilizados 3
equipamentos em hospitais públicos, 1 em hospital privado e 13 em hospitais filantrópicos. Se
essas máquinas ficarem operacionais em 2021 e não houver mais descomissionamentos, teremos
444 equipamentos de teleterapia disponíveis no país.
Os desdobramentos e análises do censo do Projeto RT2030 consolidaram a ideia de que essas informações são dinâmicas, mesmo com o longo tempo necessário para operacionalizar um serviço
de radioterapia. Fica evidente a necessidade de se repetir o censo em intervalos regulares, talvez
de 2 anos, para que o planejamento e a resposta às necessidades da radioterapia brasileira sejam
adequados. Essa bandeira deve ser não só da Sociedade Brasileira de Radioterapia, mas da sociedade em geral e, principalmente, do poder público. O Projeto RT2030 deixa essa provocação junto
a todas as informações aqui apresentadas, que certamente trazem uma nova perspectiva para a
especialidade.
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