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Resumo: Discute-se tanto sobre novas metodologias e práticas na área de Física Médica assim como sua 
aplicabilidade. A questão de qualidade aos hospitais e clínicas, assim como o cuidado com relação aos 
equipamentos utilizados em pesquisa ou testes de controle de qualidade são abordados na física Médica ao 
deparar com as leis e normas que nos baseiam nas metodologias a serem aplicadas. O cuidado de calibrar 
os equipamentos utilizados, verificar metodologias, parâmetros de medição de acordo com o tipo de 
equipamento a ser avaliado. A partir de testes de controle de qualidade podemos analisar a necessidade de 
manutenção no equipamento para a sua adequação conforme leis e normas, porém não se tem o contrário, a 
exigência de quem está fazendo o teste com relação ao serviço prestado. Um dos modos é a certificação ISO 
9001:2015
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Abstract: It discusses about new methodologies and practices in the area of Medical Physics as well as their 
applicability. The issue of quality in hospitals and clinics, as well as the care with respect to the equipment 
used in research or quality control tests are approached in Medical physics when encountering the laws and 
norms that are based on the methodologies to be applied. Care is taken to calibrate the equipment used, 
verify methodologies, and measure parameters according to the type of equipment to be evaluated. From 
quality control tests we can analyze the need for maintenance in the equipment for its adequacy according to 
laws and standards, but not the opposite, the requirement of who is doing the test in relation to the service 
provided. One of the modes is the ISO 9001: 2015
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Introdução: Qualidade simplesmente significa a conquista de um objeto desejável do modo mais eficaz e 
eficiente. Algo que é sempre avaliado e renovado. Qualidade é mensurável. Avaliar a qualidade das pessoas, 
equipamentos e processos assim como os resultados da qualidade. Normalização e Certificação da 
qualidade são palavras chave de qualquer físico médico independente da área, radiodiagnóstico, medicina 
nuclear ou radioterapia. Verificar instrumentação, metodologias a fim de averiguar um devido equipamento é 
uma das grandes funções de um físico médico seja ele de um hospital, seja de um prestador de serviços.  
Os hospitais e Clínicas na área de radiologia buscam, em sua maioria, selos ou certificações tais como a da 
Organização Nacional de Acreditações (ONA), do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), do Programa 
Nacional de Qualidade em Mamografia (PNQM), ou internacionais. Em muitos casos o papel do físico é de 
assessoria através de seus conhecimentos específicos. Desde modo, Físicos médicos também necessitam 
um maior conhecimento e assegurar um bom serviço prestado. 
O selo ISO 9001:2015, do sistema de gestão da qualidade vem por demonstrar a confiabilidade nos 
conhecimentos aplicados nos serviços prestados. Parte do que estava sendo feito seguia-se um padrão, 
porém não existia o conceito bem estabelecido de normalização. Vários físicos trabalhando em campo, era 
notável a diferença com relação aos resultados comparados entre si, dificultando identificar e caracterizar o 
serviço do cliente. Nossos diversos equipamentos e suas diferenças, a questão de divisão dos mesmos 
conforme a necessidade, melhoria da forma de coleta, do modo de confecção do relatório, tudo isso foi 
abordado e trabalhado durante um ano, para após a instalação dos processos efetuar a avaliação interna do 
serviço e seguir para a certificação final ocorrida no final do ano passado. 
Métodos: Como todo processo de certificação, foi necessário ajustes nas metodologias, compreensão da 
equipe e padronização de processos. A idéia de padronizar parte do princípio de evitar erros nos testes de 
controle de qualidade. Inicia-se por compreender o equipamento utilizado nos testes, se o mesmo está 
calibrado, se atendeu às exigências internas de incerteza aceitável, de seguir o agendamento, se verificar 
instrumentação como phantoms e finalmente chegar no cliente treinado conforme a legislação vigente. Tudo 
segue uma base de procedimentos, nem todos pré-estabelecidos unicamente, mas seguem um modo padrão 
baseado nos conceitos conhecidos da área. Portanto foi elaborado manuais da equipe técnica para cada 
modalidade. Estes foram discutidos em equipe e avaliados conforme legislação nacional
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internacionais abordadas em nosso sistema. Debates com relação á melhor metodologia que atenda as 
legislações, aplicabilidade e a garantia da análise de modo o mais justo com o equipamento analisado.  
Os equipamentos, parte fundamental para os testes, passam por rigoroso controle. Calibrações bianuais, 
avaliação da calibração, inserção dos fatores de calibração no sistema. No processo de avaliação e 
classificação de serviço deve-se considerar o desempenho do serviço á luz de diferentes critérios e objetivos, 
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tais como:Execução: eficiëncia, tempo, confiabilidade; Atendimento: Rapidez, cortesia, repectividade, 
eficiëncia;Análise: de acorco com os critérios em norma. 
Os processos devem ser mensuráveis, a fim de analisar suas imprecisões e incertezas. Todos os resultados 
obtidos do processo de serviço é empregando uma classificação. Deste modo é possível analisar e classificar 
as zonas que necessitam de maior atenção.  
Resultados: Desde a idéia da ISO até sua implantação foram cerca de um ano de trabalho. As devidas 
áreas se focaram em produzir material de acordo com o manual da qualidade baseado no relatório da ISO 
9001. Para os Físicos Médicos destaca-se a escrita de instruções técnicas das diversas modalidades levando 
em consideração as características específicas. Neste temos o cuidado em descrever desde o material ou 
equipamento necessário para aquela modalidade, tal como o procedimento. Todos os testes das instruções 
técnicas assim como seus cálculos foram feitos a fim de atender a norma vigente de SC
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foram reanalisados através de discussões periódicas da equipe técnica de modo a termos sempre um âmbito 
de melhoria contínua. Novos colaboradores utilizam as instruções técnicas como base para compreender e 
orientar na rotina seja novos Físicos, administrativo ou estagiários. 
Da parte de equipamentos, temos a implementação de calibração bianual de todos os equipamentos usados 
em rotina em laboratório cadastrado. Após a calibração esses equipamentos tem de responder ao nível de 
incerteza interno da empresa. Os equipamentos são rastreados em relação a sua calibração e resposta em 
campo. Os relatórios elaborados são rastreados internamente com validação de múltiplos profissionais antes 
do envio ao hospital ou clínica 
Com relação á rotina dos físicos, foi possível regionalizar os mesmos em setores de modo a melhor atender 
ao cliente. Em resposta temos dos clientes índices altos, quase 100% de satisfação. Na tabela 1, são 
distribuídos os físicos em relação á quantidade de testes realizados de maio a dezembro de 2018. Nele é 
possível analisar a necessidade ou não de auxílio na região, e buscar a melhoria no agendamento do mesmo 
para assim não sobrecarregar e afetar a qualidade do mesmo em sua atuação. 
 

Tabela 1 - Tamanho das fontes e estilo 

Físico Total testes 
total testes 

não 
realizados 

total testes 
realizados 

media 

A 626 42 584 7% 
B 226 26 200 11% 
C 520 22 498 3% 
D 873 36 837 5% 
E 92 0 92 0% 
F 684 60 624 10% 

 
Fonte: O autor (2019). 

 
As estratégias da equipe segue no uso dos dados já então coletados e sua análise. Atualmente discute-se 
melhorias na ordem de ir além do teste, efetuar a assessoria no estado de SC e distribuição de 
conhecimento, afinal o papel do físico médico vai além de efetuar testes de controle de qualidade. Trabalhar 
o multiprofissional a fim de atender a demanda de clínicas e hospitais. 
Discussão e Conclusões: Ser digno ou passível de alguma coisa. Apresentar as condições requeridas para 
alcançar uma coisa, nesse caso cuidar para que todo o processo seja feito conforme o pré-estabelecido 
como metodologia. Temos no final a reunião das estratégias, discussões entre físicos que tendem a melhorar 
o serviço ao cliente, garantindo que o equipamento avaliado tenha passado pelos critérios mais atuais, com o 
equipamento de medida confiável, e análise dos dados de modo preciso.  
Nas estatísticas com relação ao progresso de avaliação, sem subjetividade, de modo a garantir a 
confiabilidade tanto no serviço quanto no equipamento. Na assessoria com relação caso necessário 
determinada manutenção no equipamento e identificar ponderadamente o que necessita ser feito.  
Um conhecimento e uma aproximação da Física Médica com hospitais e clínicas, efetuando um papel de 
física médica
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 além do teste e indo direto no que se faz necessário para melhoria do setor.  

Na assessoria ainda um conhecimento de como funciona o processo de certificação, de como atua um físico 
médico e como trazer o conhecimento para o hospital e clínica que deseja passar pelo processo de 
certificação
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