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1 - Alta tecnologia na Area ~a sa6de

Muito se tem ouvido falar sobre tecnologia no mundo atual. Os
conhecimentos sobre diversos assuntos caminham a uma velocidade
acelerada. Uma nova descoberta para um determinado fim, logo traz
beneficios para outra área. Isto porque os conhecimentos v~o sendo
agregados, e os resultados obtidos dessa soma de esfor~os s~o o que
hoje chamamos de avan~os tecnológicos.

Qualquer análise que se fa~a sobre tecnologia implica falar
sobre computadores. Foi a grande descoberta deste século e acelerou,
em muito, esse processo de evolu~~o tecnológica. Nas áreas comercial
e industrial, as aplica~~es de processamento de dados foram
rapidamente incorporadas e trouxeram agilidade e rapidez para o
desenvolvimento de algumas tarefas.

No campo da saúde, alguns
semelhantes aos

sistemas administrativos

apenas por
investimento

institui~~es
e opera~~ô

de
de,

áreas, foram
grande porte,
um Centro de

automatizados, muito
absorvidos anos atrás
devido ao custo de
Processamento de Dados.

de outras

Com o passar do tempo, houve uma diminui~~o dos custos,
possibilitando que institui;~es de menor porte pudessem usufruir
dessa nova tecnologia, devido ao aumento da procura por sistemas
automatizados, que gerou uma maior produ~~o de equipamentos
computacionais
mercado.

e um maior número de softwares disponiveis no

Folha de pagamento, administ~a~~o de estoques, contas a pagar e
a receber s~o exemplos de sistemas computadorizados facilmente
absorvidos pela área da saúde, porque a base conceitual n~o se
altera ao trazê-los da área comercial ou industrial para a saúde.

Porém, a maior dificuldade da aplicai~o dos computadores na
saúde encontra-se nos aspectos assistenciais. Eles podem ser
divididos em dois grupos: o administrativo e o médico. A evoluç~o
deles, no Brasil, foi bastante diferente com o passar do tempo.
Sistemas automatizados de admiss~o, transferência e alta do paciente



de uma unidade hospitalar; marca;~o de consultas; registro dos dados
do paciente e outros similares est~o disponiveis no mercado nacional
e oferecem uma margem de seguran;a aceitável.

o grande desafio no contexto de assistência à saúde concentra-
se nos aspectos clinicos da prática médica. Estes envolvem fatores
muito complexos e de dificil elabora~~o para um sistema
automatizado. A reprodu;~o automática do processo humano de tomada
de decis~es, seja no apoio às decis~es diagn6sticas e terapêuticas,
seja na interpreta;~o de imagens, ainda apresenta problemas
conceituais n~o solucionados.!

Um dos caminhos encontrados pelos especialistas em computa;~o
para solucionar o problema foi a Inteligência Artificial, através da
qual tem sido possivel o desenvolvimento de programas de maneira a
simular a capacidade de raciocinio humano. Numa vis~o simplista, um
sistema de Inteligência Artificial é composto por um grande banco de
dados, onde est~o contidas todas as informa~ôes que o sistema disp~e
para efetuar, por exemplo, um diagn6stico.

Embora toda a .complexidade envolvida em traduzir a linguagem
natural (a que utilizamos para nos comunicar) em linguagem de
~áquina, muitos avan;os ocorreram nas três últimas décadas. Um dos
primeiros sistemas especialistas, como s~o chamados atualmente os
sistemas de Inteligência Artificial, na área clinica foi o Mycin,
desenvolvido pela Universidade de Stanford. Foi concluido em 1973 e
com alto grau de seguran;a, diagnosticava e indicava as melhores
formas de terapia para dois grandes grupos de doen;as: infec;ôes no
sangue e meningite.

Outros sistemas surgiram, tanto na área médica quanto na
indústria. Da primeira área, que é a de interesse neste trabalho,
existem disponiveis no mercado internacional, o CADUCEUS
programado para avaliar mais de 4.000 sintomas e reconhecer mais de
600 doen;as; o ONCOCIN, Oncology Chemotherapy Consultation - fornece
recomenda;~es com rela;~o ao tratamento de pacientes com certos
tipos de câncer; o PIP, Present Illness Program - relacionado com

lRoberto Jaime Rodrigues, Processa,ento de Dados no Hospital in O Hospitil e a Vis.o Adlinistrativi Contelporaoea,
compilado por Ernesto Lila Gon~alYes (S.o Paulol Pioneira, 1983), p.18S.



doen~as do rim; o PUFF-VM juntamente com um outro sistema
especialista, cria um conjunto de regras sobre desordens pulmonares
e seus diagnósticos. Este, quando utilizado e comparado com as
interpreta~~es que clinicos d~o ao caso, tem 90% de coincidências.2

No Brasil, o .que se observa nos dias atuais é que houve uma
incorpora~~o muito maior dos equipamentos que oferecem suporte às
decis~es clinicas do que propriamente de sistemas decisórios que
forneceriam "diagnósticos perfeitos", a partir da memória do
computador.

Deve-se ressa 1tar que , a nivel nacional, incorpora-se a
tecnologia desenvolvida em paises do primeiro mundo. Com isso nem
sempre é possivel utilizar correta e completamente os equipamentos,
devido às dificuldades em mantê-los em condi~~es adequadas de
funcionamento (problema de reposiç~o de pe~as e contrato de
manutenç~o com o fabricante), treinamento de pessoal para manuseá-
los e outras.

Em nosso pais, as primeiras aplicai~es de computadores na área
médica vieram com o Laboratório de Análises Clinicas, tanto no que
se refere aos aspectos administrativos listas de coleta de
amostras, registros de pacientes, preparai~o e emiss~o de resultados

quanto nos aspectos clinicos estabelecimento de análi~es
laboratoriais automatizadas, através de analisadores automáticos e
computadores.

A era do computador trouxe importante avan~o para o diagnóstico
por imagem. Os aparelhos de raios-X tornaram-se mais sofisticados e
precisos. A Tomografia evoluiu muito com o uso do computador. As
imagens estudadas em monitores de video permitem uma melhor
avalia~~o da estrutura e densidade das les~es e dos tecidos normais,
possibilitando uma precis~o maior no diagnóstico.

A Resson8ncia Nuclear Magnética, uma das mais recentes
tecnologias em termos de diagnóstico por imagem, permite a

2Fernando de S."eirelles, Inforlática: Novas Aplica,~es COI Kicrocolputadores (S~o Paulol "cGraM-Hill, 1988), p.331-
334.



visualiza;~o de anomalias muito pequenas, o que auxilia, em muitos
casos, a detectar precocemente adoen~a.

o uso dos computadores na Medicina Nuclear permite manipular
dados, corrigir distor;~es devido à falta de homogeneidade e n~o
linearidade relacionadas aos equipamentos detectores (as gama-
c~meras), calcular fatores de corre;~o para meia-vida de is6topos de
vida curta e, principalmente, a edi~~o de imagens tomográficas.

A Radioterapia, objeto de estudo deste trabalho, pode, nos dias ~
atuais, planejar e aplicar o tratamento aos pacientes com maior
exatid~o e facilidade. Além disso, a utiliza;~o da tecnologia dos
computadores em todas as fases do tratamento radioterápico,
possibilita uma maior seguran~a n~o s6 ao doente, como também aos
profissionais que os manipulam.

2 - Radioterapia cama apoio terapêutica

A radioterapia é LIma das formas de tratamento para pacientes
oncol6gicos. Como o pr6prio nome sugere, é uma terapia por radia~~es
ionizantes. Pode ser aplicada de forma isolada ou em combina~~o com
outras modalidades terapêuticas cirurgia, quimioterapia,
imunoterapia e outras. A escolha de qual recurso utilizar é de
inteira responsabilidade médica e dependerá de alguns fatores, como:
tipo, localiza;~o e fase de evolu;~o do tumor.

Quando do inicio de sua utiliza;~o, por desconhecerem ainda os
efeitos agudo e tardio das radia~~es no corpo humano, ela foi
aplicada para outros fins terapêuticos, que n~o as neoplasias
malignas, como: mastite, acne, micose e outras. Ainda hoje, algumas
doen;as s~o tratadas por radia;~o, pois apresentam resultados
satisfat6rios, como: artrites, artroses crÓnicas, pterigios e
quel6ides.

E de conhecimento comum que as radia;~es ionizantes têm outras
utiliza~~es, como na esteriliza;~o de alimentos e de materiais e



produtos médicos, na irradiai_o de pedras preciosas, na biologia, na
agronomia, em outros ramOfi da medicina e na utilizai~o da energia
atômica nas usinas nucleares ou das radia~ôes como fonte de energia
alternativa em rela~~o às fontes tradicionais, como energia química
ou energia hidroelétrica.

Na área industrial, embora pouco difundida, a radia~_o é

utilizada para diagnosticar o defeito de uma peia mec8nica ou de uma
quebrada de determinado equipamento, através de uma radiografia,
como na medicina.

Através da radia~~o de alta energia, utilizando raios gama de
cobalto,
materiais

têm sido realizadas esteriliza~ôes de alimentos e de
e produtos médicos. As vantagens desse método

esterilizai~o por raios gama de cobalto - s~o: permitir um maior
tempo de estocagem do produto, ter um custo competitivo em relai~o a
outros métodos e n~o deixar resíduos t6xicos nem radioativos no
material esterilizado.

Na medicina, o uso mais comum está na Radiologia e na Medicina
Nuclear, ambos para fins diagn6sticos. Como a exposi~_o ou
quantidade de radia~~o que o paciente recebe é pequena e esporádica,
nos dois casos, n~o há perigo de comprometimento à saúde da pessoa
irradiada.

Como apoio terapêutico, em algum momento da evolu~_o do cancer,
a radioterapia é aplicada em aproximadamente 60% dos pacientes, seja
de forma isolada, seja de forma combinada com outras modalidades de
tratamento. Pode ser aplicada como op~_o de cura ou como op~_o
paliativa.3

MONTAGUE & DELCLOS4 e LEWIS & LEVITAD salientam que a
radioterapia paliativa é utilizada para alivio de sintomas, tais

3L.C.Callon Teixeira, Situation of Radiotherapy in latin Ameriea, lnt.J.Radiation Oncology BioI.Phys., Volule 19,
n6mero 5 (nov 1990), p.1267.
4Eleanor D."ontague e Luis Delelos, Palliative Radiotherapy in the "anagelent of "etastatie Disease in Textbook of
Radiotherapy, eo.pilado por Gilbert H.Fleteher, 3- edi~ao (Filadêlfia: Lea & Febiger, 19781, p.943, 946, 948.

SFronya Lewis e "oshe Levita, Understanding Radiotherapy, C.lcer Hursing, Volume 11, nútero 3 (19881, p.174.



como dor, hemorragias e odor desagradável proveniente do tumor, ou
ainda, para deter o crescimento do tumor ou prevenir fraturas de
ossos ou paralisias. Os primeiros autores afirmam que em 80% dos
casos a r,adioterapia paliativa ameniza a dor e a inabilidade
provocada por metástases ósseas. No caso de metástases cerebrais,
80% dos pacientes n~o ficam livres dos sintomas e muitos deles
precisam submeter-se a um novo tratamento.

COlA et al.6 afirmam que nos EUA,aproximadamente 50% de todos
os pacientes s~o tratados com inten;~o paliativa. No entanto,
salientam que é muito importante oferecer este tratamento, pois os
resultados s~o satisfatórios ao paciente, estendendo-se ao ambiente
familiar e profissional. Na América Latina, n~o existe registro
preciso dos casos tratados paliativamente, mas como os casos s~o

'diagnosticados mais tardiamente que naquele pais, estima-se que esse
percentual seja mais elevado. No Brasil, dados revelam que, dos
500.000 novos casos de c8ncer estimados para o periodo de 1985 a
1990, 350.000 seriam tratados de forma paliativa, ou seja, uma
estimativa de 70% dos pacientes.7

Como tentati~a de cura ou paliativo, os recursos materiais
disponiveis est~o divididos em dois grandes gr'upos: a braquitarapia
(a fonte radioativa está próxima ou mesmo em contato com a regi~o a
ser tratada) e a teleterapia (a fonte está distante da regi~o a ser
tratada).

A braquiterapia pode ser aplicada através de alta taxa de dose
ou baixa taxa de dose. Uma das vantagens da. primeira é que o
tratamento é feito a nivel ambulatorial, diminuindo o custo do
tratamento para o paciente. No entanto, a mais usada e tradicional é
a de baixa dose. No inicio, utilizava-se o elemento radioativo
Radium. Com o passar do tempo, foram descobertos e passaram a ser
utilizados outros elementos como o Cobalto, o Césio e o Iridio. No
uso terapêutico, s~o mais seguros que o Radium com respeito à

6Lawrence R.Coia et aI., Practice Patterns of Palliative Care for the United States 1984-1985, Int.J.Radiation
Oncology Biol.Phys., Volule 14, nfi.ero6 (jun 1988), p.1261.
7Maria Inez P.Gadelha et aI. Ensino dalCancerologia nos Cursos de 6raduaç~o em Enfermagea, Revista Brasileira de
Cancerologii, Volule 34, nfillero4 (dez 1988) I p.269. f
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protet;:~o radiológica, tanto para os pacientes quanto para os
profissionais da área. Atualmente, os mais utilizados s~o as fontes
seladas de Césio e os fios de Iridio.

A teleterapia tem duas subdivis~es: a ortovoltagem (até 400 KV)
e a megavoltagem (acima de 400 KV). A ortovoltagem limita-se aos
equipamentos de radioterapia superficial ou convencional. Os
equipamentos de megavoltagem s~o os aceleradores lineares e os
betatrons; e os equipamentos de teleisotopoterapia: unidades de
Cobalto (telecobaltoterapia) e unidades de Césio (telecesioterapia).
Por aspectos restritos à Fisica em Medicina, que n~o cabe discutir
aqui, a unidade de Cobalto tem sido mais utilizada, porque apresenta
maiores vantagens do que a de telecesioterapia.B

Uma das formas de tratamento, menos comum, através da braqui ou
teleterapia, é a radioterapia intra-operatória. Na primeira, o
paciente é preparado no centro cirúrgico, para depois receber o
material radioativo nas condit;:~es de protet;:~o radio16gica
estabelecidas. A segunda, é uma técnica que exige condit;:~es
adequadas de local e assepsia, pois, durante a operat;:~o,o paciente
é submetido ao tratamento radioterápico. Posteriormente, o paciente
retorna à sala de operat;:~o, onde a cirurgia é concluida. Poucos
centros possuem salas cirúrgicas equipadas com aparelhos de
radioterapia, o que evitaria a locomot;:~odo paciente durante o ato
cirúrgico.

Existe controvérsia na adot;:~odesta mddalidade terapêutica, em
vista de suas dificuldades técnicas. AVIZONIS et al.9 estudaram 67
pacientes submetidos a esse tratamento, no periodo de maio de 1984 a
julho de 1988, no Hospital LOS, em Salt Lake City, EUA. Grande
parte, 39% tinham câncer de pâncreas, seguidos de 21% com câncer'de
estemago e 9% com sarcoma retroperitoneal. Os outros pacientes
apresentavam recidivas ou outros tipos de câncer. Os resulta~os,
quando comparados com o grupo controle, n~o submetido à radioterapia
intra-operatória, quanto às complicat;:~es pós tratamento, eram

BLuiz A.K.Scaff, Bases Flsicas da Radiologia: Diagn6stico e Teraptutica (S~o Paulo: SARVIER, 1979), p.210.

9Vilija N.Avizonis et aI., Korbidity and Kortality Associated with Intraoperative Radiotherapy, Journal of Surgical
Oncology, Volume 41 (1989), p.240,244.



similares em ambos os grupos. Os autores conclulram~ ent~o~ que os
~eneflcios da radioterapia intra-operat6ria~ neste estudo~ n~o
ficaram totalmente caracterizados quanto à morbidade e ~ortalidade.

A radioterapia opera com equipamentos de alta tecnologia e
exige profissionais especializados~ sem os quais os resultados da
terapêutica aplicada podem ficar comprometidos. Os p-r::incipais
agentes de recursos humanos s~o os radioterapeutas~ os fisicos em
medicina~ os engenheiros de manuten~~o (ou~ eventualmente~ técnicos
em manuten~~o) e os técnicos em radioterapia.

-A forma~~o e eSFecializaç;~o, tanto quanto a reciclagem desses
profissionais têm tido, no Brasil~ problemas de diversas ordens,
exigindo das autoridades de saúde providências a curto prazo. Poucas
s~o as escolas ou cursos disponiveis para tais finalidades. Agrava-
se ainda mais a situa~~o dos recursos humanos, quando se observa
que , além de serem em riúrne ro insufic:iente~ est~o distribuidos de
maneira n~o uniforme nas diversas regi~es do pais.

No caso dos médicos~ um estudo feito em 198'6~ revelou que das
76 escolas médicas existentes~ somente em 19 delas constavam
disciplinas que transmitiam informa~~es sobre cêncer. Dessas~ em 12
eram de caràter obrigat6rio, enquanto em 7 eram opcionais. Além
disso~ as escolas adotavam denomina~~es diferentes para as cadeiras
e as ofereciam em diversos periodos do curso~ do 4° ao 10°
semestre. Na fase dos estàgios pràticos obrigat6rios~ havia uma
variedade enorme de carga horària: de 15 a 120 horas. Fatos
semelhantes ocorrem em escolas de enfermagem e de odontologia.lO

Outros fatores contribuem para dificultar a sistemàtica de
assistência ao paciente oncol6gico na especialidade de radioterapia~
a nlvel do território nacional. Um deles, talvez o mais,
significativo para palses em desenvolvimento, seja o que se refere
aos aspectos financeiros~ tanto
reinvestimento exigido~ quanto ao
operacionaliza~~o de um serviç;o.

ao inv€?stimento inicial ou
alto custo envolvido na

10!'!.I.P.Sadelha, Subprograma de Educaç~o em Cancerologia, Revista Brasileira de Cancerologia, Volume 34, nOmero 4
(dez 1988), p.255-256.
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o problema da distribui~~o e da eqtlidade de recursos em saÚde
no pais, tem-se verificado n~o s6 nessa especialidade, como em todo
o sistema de saúde. Dentre as muitas raz~es pelas quais isso ocorre,
certamente uma delas é a escassez de recursos financeiros, que é um
limitador das ai~es para suprir o pais de uma melhor assistência.
Nesse ambiente de carência de recursos, a má distribui;~o dos
serviios mais especializados acrescenta mais um fator complicante no
funcionamento dos sistemas de saúde.

Nesse conte>:to, a Economia da Saúde, uma disciplina recente,
caso se desconsiderem estudos feitos há alguns séculos por William
Petty (1623-1687), que demonstrou que as mortes devidas à peste
tinham um custo econOmico perfeitamente evitável, pode"nos ajudar,
através de seus conceitos, a entender melhor a situa;~o e nortear as
direi~es para possiveis solu;~es.ll

3 - Defini~~es utilizadas na Economia da Saóde

A Economia da SaÚde tem sido uma ferramenta para auxiliar os
administradores em suas decis~es. Nos paises em desenvolvimento, a
escassez de recursos é uma constante e torna ainda mais importante
que eles sejam distribuidos de forma racional e eficiente.

No Brasil, esta ferramenta - Economia da SaÚde - ainda n~o tem
sido utilizada em todo seu potencial. Exceto" para algumas áreas,
como Planejamento em SaÚde, seus conceitos, técnicas e métodos n~o
est~o claros aos dirigentes, raz~o pela qual nem sempre têm sido
explorados. Certamente, se estivessem sendo adotados em toda sua
abrangência, o pais n~o estaria vivenciando problemas t~o sérios de
eqtlidade e distribui;~o de recursos, eficiência, gest~o inadequada
de gastos com a saúde e outros tantos relacionados com os aspectos
econOmicos.

No decorrer do presente trabalho ser~o utilizados alguns termos
e conceitos básicos de Economia da SaÚde, por isso é de interesse

lIA.C.de Campos, Sadde (EcoDolia da}, Enciclopédia Verbo, Volume V (Lisboa:POlis), p.614-621.
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citá-Ios.12 Alguns n~o têm uma 6nica defini~~o, visto serem uma
adaptaç~o dos utilizados na Econ6mia.

!;:ql.\idadepode ser: igualdade de acesso a servi~os de saúde;
igualdade de utilizaç~o; igualdade de niveis de sàúde; igualdade de
gastos em saúde por pessoa; ou, a mais utilizada, que é a igualdade
de utilizaç~o com respeito às necessidades;

Distribuiç~o de Recurso§ implica escolher como distribuir os
recursos de modo a atingir maior eficiência e eqUidade no seu
consumo. Nos paises em desenvolvimento, devido à escasse~ de
recursos, n~o s6 na área da saúde mas em todas as situa;~es da vida
econOmica, esta é uma tarefa dificil e nem sempre surte efeitos
satisfatórios;

Oferta é

prest~dores
a quantidade de um bem/serviço

desejam. vender/prestar, a um
que fornecedores

dado preço, em
ou
um

determinado periodo;

Procura ou demanda: s~o as várias quantidades de um bem/servi;o que
o consumidor está disposto a adquirir;

Taxa de retorno: Rendimento liqUido, após atualiza;~o, expresso em
porcentagem do capital empregado na produç~o de um bem ou servi;o;

Custo unitário: O custo total de produzir um dado número de unidades
de um produto/serviço, dividido pelo mesmo número de unidades. Na
área da saúde, vários paises utilizam os resultados intermediários,
ou seja, o n6mero de pacientes atendidos, pois os resultados finais
(nlveis de saúde do individuo ou da comunidade) seriam dificeis de
mensurar. No Reino Unido, alguns estudos têm sido desenvolvidos,
como um citado por REES13, onde os custos do NPBY - national patient

benefit year - que seria uma noç~o dos beneficios ao paciente, por
ano, s~o estimados para diversos tratamentos de c8ncer. O autor
salienta que essa estimativa~ uma compara;~o grosseira do custo do
tratamento, pois é válida~nquanto durar o beneficio;

1205conceitos aqui apresentados fora. extraldos do "anual do I Norkshop Internacional sobre· Economia da Sadde
(Brasllia: CENDEC/ENSP/AES, 19B91, p.1-9.

13Sareth J.S.Rees, Cost-Effectiveness in Oncology, The Lancet, (21/28 dec 1985), p.1407.



Aná I~~ç~tê.j;.Q.=.~.Ém.§..f..!.J;;:J.-º:Procura-se va lor i zar' todos os custos e
resultados pertinentes durante um periodo de tempo~ para descobrir
se os beneficios de uma op;~o politica ou a eficácia de um
tratamento s~o preponderantes aos seus custos reais e aos custos de
oportunidade. Tem sido um método pouco empregado, devido à
dificuldade de quantificar custos e beneficios sociais de diferentes
op~~es para o futuro;

çu?J;:_º__.....Q.§._Q.P'.Q.r.::.t..!JIL;i.d.-ª.Qg:O cust.oem termos de valor de ai ternativas OL\
oportunidades que n~o s~o concretizadas quando recursos escassos s.o
utilizados de uma determinada maneira;

kI"L~j;:_º_ê....__ê.-º,.ÇA,ªJ..§.: s~o os cue tcs de uma determinada atividade ou
resultado suportados pela sociedade e que n~o s.o, necessariamente,
limitados aos custos dos individuos ou grupos que praticam a
atividade ou produzem os resultados;

S:_tJ..f:áç.J._ª:s~o as vantagens para os individuos a quem um tratamento
foi aplicado;.

enál,;i.5!.~_Ç_usJ:_º=_~.f.j.cácj:j)~.:Procura assegurar umC\ de duas coisas: se um
programa de saúde é capaz de realizar objetivos especificos ao menor
custo posslvel; ou qual maneira de proceder maximizará o beneficio
de uma dada verba.

Em toda atividade econÓmica o objetivo final é atingir a
eficiência, n~o individual, mas sim da comunidade. No ê~bito da
saúde, s.o procurados critérios de maximiza~~o do bem-estar social:
o equillbrio no atendimento às necessidades básicas do individuo,
tais como: habita~~o, educa~~o, saúde, lazer e outras, que est~o
intimamente ligadas ao ~mbito economico.

Todos os recursos disponiveis devem ser utilizados para fazer
n~o s6 bem, mas o melhor possivel dentro do que se dispôe. Nesse
sentido, a Economia da Saúde auxilia os administradores nas tomadas
de decis~es, por isso é p.reciso que haj a uma preocL\pac;:~omaior em
entender seus conceitos e aplicá-los com mais freq6ência.
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EVOLUÇ~O DA RADIOTERAPIA
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1 - Os primeiros passosl 1895 a 1920

o uso de elementos radioativos na medicina surgiu no século
passado com a descoberta dos raios-X, por Roentgen, em 1895 e do
radium pelo casal Curie, em 1896.14

N~o existe consenso sobre o primeiro uso registrado no
tra~amento de câncer com aplica;~o de radia;~o ionizante. LEE15
relata que foi em 29 de janeiro de 1896, quando E.M.Grubbé, em
Chicago, divulgou estar tratando um caso de câncer de mama com
radioterapia. O tratamento ~oi feito em 18 sess~es terapêuticas, nas
quais a paciente era submetida a raios-X, utilizando-se lâminas de
chumbo a fim de proteger os tecidos sadios. FLETCHER16 informa ter
sido realizado por Stenberck (1899), também para tratamento de
câncer de mama.

Pouco tempo depois, Freund tratou alguns pacientes com raios-X
para nevus de couro cabeludo. D~sde ent~o, os conhecimentos sobre
essas radiai~es e suas aplicai~es muito evoluiram.

Nas duas primeiras décadas deste século ocorreram avan;os que
puderam dar um impulso maior para a área de radioterapia. Fatos
como: a publicai~o d. um trabalho intitulado IIMedidas Exatas .m
Radioterapiall

, de A.Becleve (1902). a elabora;~o do primeiro tratado
de radioterapia, o IITraité de Radiotherapiell

, de J.Belot (1904);0
desenvolvimento de um instrumento para detectar e conter particulas
alfa, por Geiger e Rutherford (1906); a proposta "da primeira
defini;~o fisica da unidade de ionia;~o da radia;~o X: a unidade
Volt (V), por Villard (1908); a criai~o de um tubo de raios-X com um
pico de energia de 140 KV, por Coolidge (1913). a criai~o do
Instituto Central de Pesquisa Cientifica de Roentgenterapia e
Radiologia, em Leningrado (URS~~ que estendeu suas atividades a
outros locais pouco tempo depois, como Moscou, Kiev e Kharkov (1919)

14Luther ti. Brady, Gold "edal Adressl lhe Radiation lherapy Oncology Group - 1987, Int.J.RadiatioD OncoIogy
BioI.Phys., Volume 15, nfimero 3 (sep 19881, p.537.

ll1James Lee, História Breve de la Radioterapia, EI Hospital, Volule 46, n611ero 4 (ago/sep 19901, p. 04.

16Gilbert H. Fletcher, Regaud Lecture Perspectives on the History of Radiotherapy, Radioth'fapy ild ODcoIogy, Volume
12, nfimero 4 (aug 19881, p.253.
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e o inicio da irradiaç::!(o com baixas doses fracionadas de
roentgenterapia (low-dose rate),
pescoç:o, por Coutard (1919).17.18.19

para tratar tumores de cabeça e

Em nosso pais, a dimens~o territorial e, em conseq~ência,
poucos recursos e outras prioridades; as barreiras s6cio-culturais e
econõmicas sentidas desde o inicio e outras tornavam a radioterapia
ineHpressiva na época. Por outro lado, várias tentativas foram
lançadas, desde o final do século passado, com o objetivo de
combater e controlar o câncer. Alguns médicos estavam preocupados
com o assunto, porém, ainda havia pouca informaç::!(Opara convencer as
autoridades de que o problema estava se tornando de saúde pública. O
Brasil, naquela ocasi~o, era tido como o paraiso das doenç:as
epidêmicas e n~o havia como se ooupar do câncer, pois a mortalidade
por doenç:as como a tuberculose, diarréia e enterite, pneumonia e
broncopneumonia era muito alta.

Os recursos disponiveis recaiam fatalmente para se controlar
essas doenças. A medida em que ás doenças infecto-contagiosas eram
controladas,

"mortalidade
através de programas especificos, a morbidade e a

por câncer tendia a crescer. A titulo de ilustraç:!(o, em
1910 a taxa de mortalidade por câncer, em 100.000 habitantes era de
36; já em 1920 pas~ou para 46, o que representa um aumento de 28%,
em um periodo de onze anos.~

Os meios de tratamento da doença ainda eram restritos. A
radioterapia dperava com equipamentos de baixa energia, o que nem
sempre possibilitava o resultado ~sperado e os recursos humanos
limitavam-se a uns poucos cancerologistas interessados em utilizar
os .elementos radioativos ent~o descobertos. Havia uma necessidade

176ilbert H.Fletcher, op.cit., p.254.
lBFrancisco C. "orales, Dosiletria Ter.olu.iaiscente in Vivo na Radioterapia de Linfo.as, Tu.ores do rs~fago e do
atero (S30 Paulo: Tese apresentada à Universidade Kackenzie, ~ara obtenç~o do titulo de Doutor em Ciências, 1982), p.
10-11.
19A.".Survich et aI., "edical Radiation Physics in the USSR, lIedical Physics l/or1d, Volule 4, nÍllero 2 (1988), p•.22.

20Regina C~lia de Andrade Bodstein (coord.), ,Histdria e Saáde Pdblica, A Polftica de Controle do C~Dcer no Brasil
(Rio de Janeiro:PEC/ENSP, 1987), p.22.

-.
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incontestável por mais conhecimento e por equipamentos mais
potentes, a fim de melhorar as formas de tratamento de cêncer.

Alguns passos come~avam a ser dados· no sentido de estabelecer
uma equipe multidisciplinar na área de radioterapia. Atualmente,
sabe-se, como es(:larece MUGGIA21 que os avan~os e progressos nessa
modalidade terapêutica só
multidisciplinar.

s~o possiveis com a participa~~o

2 - As grandes descobertas: 1921 A 1960

As décadas seguintes trouxeram avan~os mais significativos. Os
pesquisadores já sabiam que os raios-X tinham o poder de peDetrar
profundamente os tecidos, mas até 1930 seu uso estava limitado pela
falta de energia suficientemente mais alta.

Antes mesmo da descoberta da radioatividade artificial, a
preocupa~~o com a prote~~o radiológica n~o s6 do paciente, como
também dos trabalhadores e do público era uma realidade. Assim, em
1931, foi estabelecido que a dose máxima permissivel' (DPM) para os
trabalhadores seria de 2 R (dois Roentgen) por semana.

Em 1933, Van de Graaf desenvolveu um gerador eletrostático de
800 - 1000 kilovolts de potência.u Em 1937, foi instalado o primeiro
desses geradores na Universidade da Califórnia, em S~o Francisco.2~

Pouco depois, em 1934, FredericJoliot e Irene Curie - filha do
casal Curie anunciaram o descobrimento da radioatividade
artificial, induzida pelo bombardeio com particulas alfa do polOnio
(elemento radioativo já anteriormente descoberto por Marie Curie).
Através desta descoberta e dos desenvolvimentos dos reatores

21Franco M."uggia, Enfoque Multidisciplinario dei Tratamiento de Cancer: Origen y Alcance, in Organizacion
Panamericana de la Salud, ControJ de CaJidad en Radioterapia (EUA: OPS, 1986), p.36.
22Francisco C. Morales, op.cit., p.14.

23Luther W. Brady, op.cit., p.538
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atOmicos durante a segunda Guerra Mundial foi possivel criar uma
gama de radionuclideos para aplica~~o na radioterapia.

Nesse periodo, as pesquisas clinicas evoluiram muito. Várias
experiências sobre quantidade da dose e como ela deveria ser
aplicada foram realizadas. ELLIS~, em 1934, mostrou que 4000 rad, em
24 horas, produzia efeito similar na pele ao se aplicar 7000 rad, em
8 dias.

Em paralelo a essa evolu~~o de conhecimentos a nivel
internacional, outras ai~es tomavam curso, no Brasil, para combater
o c.ncer. Na década de 20, foi inaugurado o Instituto Arnaldo Vieira
de Carvalho, em S~o Paulo e o Instituto de Radium de Belo Horizonte,
em Minas Gerais.

Experiências de outros paises mostravam a necessidade da
criai~o de um centro complexo, qLle integrasse todas as a~~es para
combate e controle da doenia. Em nosso pais, a forma de organiza~~o
das atividades ligadas ao c.ncer seguia a 16gica ent~o existente da
criai~o de serviços voltados a uma determinada doenia. Havia
servi"ios de tuberculose, hanseniase, doen~as venéreas, logo deveria
haver uma instituii~O que centralizasse as a~~es na área oncol6gica.

Esse centro, denominado Centro de Cancerologia, foi criado em
1937, no Rio de Janeiro, ent~o Distrito Federal. A inaugura~~o foi
em 1938 e estava equipado para atender as quatro modalidades de
diagn6stico/tratamento disponiveis na época: roentgenterapia,
curieterapia, eletro-coagulai~o e cirurgia.2D

Em 1941, instalou-se o Serviio Nacional do Câncer, vinculado ao
Departamento Nacional de Saúde do Ministério da Educa~~o e Saúde.
Seu regimento viria a ser aprovado em 1944, quando, inclusive,
oficializou o Instituto do Câncer. Nesse intervalo de tempo, foi

24Frank Ellis, 6roNing Points in Radiotherapy since 1930, The British Jouraal of Radiology, Volume 60, ndeero 709
(jan 1987), p.57.

211Brasil, l1inistério da Educai~o e Sa6de, Servi~o Nacion~l de cancer, Resenha da Luta Coaf ra o Chcer no Bras i(úúo
de Janeiro: DocumentArio, 1946), p. 48.
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criada a Campanha Nacional de Combate ao Cãncer~ em 1942,
subordinada ao referido Servi~o Nacional de C~ncer.

Ainda no periodo da 11 Guerra Mundial, outros equipamentos
foram sendo desenvolvidos. Geradores mais potentes~ de 2 milh~es de
Volt, foram construidos por Van de Graaf. Ao final da guerra uma
unidade foi instalada no Hospital Naval dos Estados Unidos, em
Bethesda, Maryland e outra no Hospital Oncol6gico Americano, na
Filadélfia.

Até ent~o, o que se conhecia era a energia de fotons dos raios-
X. Em 1940, K.W.Kerst, da Universidade de Il1inois, aplicou os
principias descobertos, em 1924, pelo fisico sueco G.Taing De

) .
desenhou um betatron, definido pdr SCAFFu como sendo uma máquina
usada para acelerar eletrons, a altas velocidades, através de campos
elétricos induzidos por um fluxo magnético variável.

Um grande impulso foi dado na década de 50, com a produ~~o, no
Canadá~ do radiois6topo Cobalto, de alta atividade. Surge a
telecobaltoterapia ou as unidades de Cobalto, cuja meia vida fisica
é de aproximadamente 5,3 anos e emite radia~~es gama de energias
1,33 MeV e 1,17 MeV, podendo-se dizer que é equivalente a um feixe
de raios-X de 3 MV de energia.v

Embora as muitas descobertas nesse periodo, tanto a nivel
clinico quanto tecnol6gico, biol6gico e fisico, a mais importante
para o crescimento da radioterapia foi~ sem dóvida, o acelerador
linear. Ele permitia maior penetra~~o dos feixes de radia~~o nos
tecidos, o que possibilitava o tratamento de uma série de tipos de
câncer.

Os primeiros foram
Investiga~~o da Energia

instalados, em 1948, na Organiza~~o de
AtÓmica do Reino Unido, em Harwell. Para

fins terap@uticos~ na radioterapia, eles vieram em 1953~ na
Inglaterra, fabricados por Mullard e Metropolitan Vickers.

26Luiz A.". Scaff, op.cit., p.206.

27Luiz A.". Scaff, op.cit., p.207.
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a
Entretanto, no Brasil,

taxa de mortalidade por
a radioterapia n~o crescia tanto quanto
c~ncer. Havia poucos servi;os e os

aos aparelhos de radioterapiaeq LI ipamen tos disponiveis limitavam-se
superficial. Fazia-se necessário tomar medidas mais efetivas no
combate ao cancer. Os registros de câncer despontavam, ent~o, como
uma das formas de melhorar os dados e conhecer, claramente, a real
situa;~o das neoplasias no pais.

3 - Os avan~os mais recentes. 1961 a 1990

3.1 - As pollticas e as instituiç~es de combate ao céncer

O Brasil convivia com um processo de crescimento
desde o Governo de Juscelino Kubitschek 1956/1961.
construir Lima na;~o forte, moderna e industrializada.

acelerado
Esperava-se
A filosofia

era investir em seu crescimento para torná-la competitiva no mercado
e>:terno.

Entretanto, na década de 60, instalou-se o regime militar no
pais o que gerou um processo de grande centraliza;~o administrativa.
As politicas de saúde, como todas as outras, sofreram mudan;as
substanciais. As conseqtl~ncias dessas mudan;as recairam também nas
politicas de combate ao câncer.

O Ministério da Saúde foi reformulado. Em decorr~ncia, em
1969, o INCa (Instituto Nacional do C8ncer), antigo Instituto do
C8ncer passou a ser administrado pela Funda;~o Escola de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro, vinculado ao ~inistério da Educa;~o e
Cultura. Essa medida dificultava as a;~es de controlar e combater o
c8ncer, pois o objetivo passava a ser exclusivamente o de forma;~o
de profissionais.

Outra reformula;.o ministerial vinculava, novamente, o INCa ao
Ministério da Saúde, em 1971. Criava-se o Ministério da Previd~ncia
e A;~o Social,que ficava voltado para o atendimento médico
assistencial individualizado. O Ministério da Saúde ficava, ent~o,



di~igido às a;~es de inte~esse coletivo,
sanità~ia.

inclusive a vigil~ncia

Fo~am p~opostos dois planos de combate ao c~nce~, um pa~a o
pe~iodo de 1974-1979, com as medidas implementadas a pa~ti~ de 1976
e out~o pa~a o pe~iodo de 1976-1980. At~avés desses planos,
p~ocu~ava-se informar e educar a popula;~o leiga ou~ até mesmo, os
profissionais da à~ea da saúde e integrar as a;~es no controle do
câncer.2B

Mudan;as administrativas durante
Plano extinguiam a
Nacional do Cancer).

Divis~o Nacional
o desenvolvimento do segundo
do Cêncer (antigo Servi;o

Esta foi substituida pela Divis~o Nacional de
Doen;as C~Onico-Degenerativas, que passaria
atividades ligadas ao combate ao cancer, além
c~Onico-degenerativas.

coordenar as
das demais doen;as

No inicio desta década, surgiram os Registros 'Centrais de
Câncer, que, de acordo com MIRRA2~, têm a caracteristica de serem
permanentes ou de grande dura;~o. Quatro deles, coordenados pela
Divis~o Nacional do C~ncer continuaram em vigor, dos quais, os de
S~o Paulo e Recife, eram vinculados a Universidades, o de Porto
Alegre, era mantido pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul e
o de Fortaleza~ era mantido por uma entidade privada.~o

A nivel internacional, pesquisadores pr-o cur-avern ampl iar a
energia produzida pelos aceleradores lineares. Após quase uma dé~ada
do aparecimento ,do primeiro acelerador que produzia energia de
3,5 MeV, uma empresa americana produziu, em 1960~ uma unidade mais
compacta~ de 6 MeV~ que permitiu girar o equipamento em 360 graus
ao ~edor do paciente. Novos aceleradores foram sendo produzidos,
tanto por empresas ame~icanas, quanto européias, ampliando-se a
energia para até 35 MeV nos dias atuais.

2BRegina e.de A. Bodstein (coord.J, op.cit., p.158.

29Antonio P."irra, Registros de e~ncer, Rev.Bras.de Cancerologia, Volu~e 26, n6~ero 1 (jan/fev 19761, p.42.

~OKarcelo S.e.da Silva, C~ncer el fortaleza: Norbidade e Kortalidade no perlodo de 1978-80 (S~o Paulo: Disserta~~o
apresentada à Faculdade de Saóde P6blica da Universidad~ de S~o Paulo,para obten~~o do titulo de "estre, 1982J, p.33.
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Sistemas de planejamento computadorizado e máquinas de
simula~~o (que n~o emitem radia~~o) foram desenvolvidos e hoje s~o
imprescindiveis ao tratamento radioterápico. Antes desses
equipamentos, todos os cálculos eram feitos manualmente e as
simulai~es, em máquinas de raios-X convencional.

3~2 - A epidemiologia do cancer

Para se compreender a atual situai~o do câncer e sua magnitude
enquanto problema de saúde pública é necessário verificar como ele
se tem comportado nos últimos anos. Essas mudan~as s~o decorrentes
do processo de industrializai~o pelo qual o pais vem passando, desde
a década de 40.

A influência cultural agrária gera um alto indice de
fertilidade, mas, por outro lado, apresenta alta mortalidade
infantil devido às doenias infecciosas e parasitárias. Com isso, a
pirâmide populacional é ampla em sua base e muito pequena no seu
ápice. Nos EUA, por exemplo, em 1900, 52% da popula~~o tinham menos
de 21 anos e somente 31. eram superiores a 65 anos de idade. A taxa
de mortalidade para menores de 5 anos era de 34%.~1 Este tipo de
situai~o~ ainda hoje, é predominante no Nordeste do pais. Em 1985, a
taxa de mortalidade para menores de 5 anoa foi de 291..~

A industrializai~o traz mudan~as no estilo de vida, no
ambiente e nos fatores biológicos, conseqtlentemente, alteram-se os
padr~es da doen~a. A popula~~o torna-se mais idosa e em decorrência
há um aumento nas doen~as crónico-degenerativas. Nos EUA, em 1970, a
taxa de mortalidade para individuos acima de 65 anos foi de 54%.33 No

316.E.Alan Dever, A Epide.iologia ni Ad.jnisf,a~to dos Se,vi~os de Saáde (Sto Paulo: livraria Pioneira Editora,
19881, p.14.
32Brasil, "inistério da Saúde, Secretaria Nacional de A~bes Bãsicas de Saóde, Divis~o Nacional de Epidemiologia,
Esfaffsticas de Wortalidade Brasil 1985 (Brasilia: Centro de DocuQenta~~o do "inistério da Saúde, 1988), p.l05.

336.E.Allan Dever, op.cif., p.16.
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Brasil, situa~~o semelhante ocorre no Sudeste, em que a taxa de
mortalidade para pessoas acima de 60 anos é de 47%.~

Essas mudan~as podem ser percebidas através de outros
indicadores. A expectativa de vida no Brasil, no periodo de 1870/90,
era de 34 anosJ já em 1977, era de 58 anos.~' Estimativas calculadas
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, em
1980, revelam que a regi~o Sul apresenta a melhor esperan;& de vida
ao nascer: 67 anos, enquanto a menor é da regi~o Nordeste: 52 anos.
Este comportamento tem se mantido estável desde o ano de 1940.~6

Outras mudan~as demográfica. também contribue~ para o
crescimento da morbi-mortalidade porci':\\ncer, como o processo
desgovernado de urbaniza~~o, causado pela industrializa;~o n~o
planejada. Em 1980, o indice de urbaniza;~o atingiu cifras de 70%,
aproximadamente.~

Dados revelam que as neoplasias têm se classificado como sendo
uma das principais causas de morte em nosso pais (tabela 1).
Excluindo-se as causas externas, os sintomas, sinais e afec;~es mal
definidas e as outras causas, elas sempre tomam o segundo ou
terceiro lugar, ao longo dos anos de 1980/1985.

E interessante notar, na tabela 1, que no decorrer dos seis
anos em quest~o, houve uma altera~~o sensivel na classifica~~o das
causas de mortalidade. De 1980 para 1985 houve um decréscimo de 28%
das doen;as infecciosas e parasitárias, enquanto as doen~as do
aparelho circulat6rio e as neoplasias sofreram um acréscimo de 13~ e
16%, respectivamente.

'4Brasil, "inistério da Sa6de, Secretaria Nacional de A~bes Bâsicas de Sa6de, Divls10 Nacional de Epideliologia,
op.cit., p.216.

"J.Yunes & E.Pri.o, Caracteriza~lo Demogrâfica e Social da Realidade Brasileira in Ad.inist,a~~o de Sadde no Brasil,
co.pilado por Ernesto l.Gon~alves (S~o Paulo: livraria Pioneira Editora, 19B2), p.37.

'6Brasil, "inistério do Planejaiento e Coordenaç~o Geral, Fundaç~o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatlstica, Anu~rio Estattstico do Brasil (Rio de Janeiro: IBGE, 19901, p.B2.

'7Brasil, "inistério do Planeja.ento e Coordenaçlo Geral, Fundaç10 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatlstica, Estatfsticas Hist6ricas do Brasil - S'ries Estattsticas Retrospectivas, S'ries Econ61icas, De.ogr~ficas
e Sociais, 1550 i 1985, Volume 3 (Rio de Janeiro: Centro de Doculenta~~o e Disselinaç~o de Inforla~aes, 19871, p.36.



Tabela 1
Hortalidade proporcional por grupo de causa, Brasil, 1980/1985 (e. II

: 1980 : 1981 : 1982 : 1983 : 1984 : 1985
• I I I , f
Im' I I I--------------------------~------~------~------~------~------~------I t • l I I

Doen~as Lnfecc s e parasito : 9.3: 8.6: 8.0: 7.5: 7.5: 6.3--------------------------~------~------~------~------~------~------I I I I I I

Neoplasias : 8.2: 8.4: 8.7: 8.8: 8.6: 9.0-----------------_._-------~------~------~------~------~------~------I • • , • •

Doen~as do ap.circulatório: 25.2 : 25.6 : 25.8 : 26.1 : 25.8 : 27.2~-------------------------~------~------~------~------~------~------I I f I I I

Doen~as do ap.respiratório: 7.9: 7.8: 7.9: 7.7: 7.8: 7.9-----------------------.---~------~------~------~------~------~------I I I I I J

Algumas afec~eses origina- : : : : : :
das no periodo perinatal : 6.9: 7.3: 7.4: 6.9: 6.1: 5.9--------------------------~------~------~------~------~------~------• I I I I ISintomas, sinais e afec-: : : : : .:
~eses mal definidas : 21.4 : 21.1 : 20.6 : 21.5 : 22.5 : 21.1~-------------------------~------~------~------~------~------~------I I I I I I

Causas externas : 9.4: 9.6: 9.9: 10.0 : 10.2 : 10.9--------------------------~------~------~------~------~------~------• I I I t IOutras causas : 11.7 : 11.6 : 11.7 : 11.5 : 11.5 : 11.7--------------------------t------t------t------t------t------t------T O T A L :100.0 :100.0 :100.0 :100.0 :100.0 :100.0
FONTE: Estat1sticas de Hortalidade Brasil - "inistério da SaClde - Brasllia - 1983,1984,1985,1987,1988,1989

Estes dados refletem, ent~o, a constata~~o de vários autores,
de que as doen~as crOnico-degenerativas, nas quais se encaixam as
doen~as do aparelho circulatório e o câncer, acompanham o processo
de urbaniza~~o e industrializa;~o.

Isto pode ser comprovado pela tabela 2, que apresenta a
mortalidade p~oporcional por grupos de causas em cinco grandes
regieses brasileiras, para o ano de 1985. Nota-se que as neoplasias
s~o, em algumas das regieses, principalmente as com maior nivel de
desenvolvimento - Sul e Sudeste - a segunda causa de morte. Essas
regieses apresentam o maior PIB per capita do Brasil,
respectivamente, US$ 2.116,27 e US$ 2.573,60 no ano de 1988.~

Na regi~o Centro-Oeste, um pólo com desenvolvimento moderado,
vemos que as neoplasias s~o a terceira causa de mortalidade. O PIB
per capita, em 1988, é da ordem de US$ 1.496,03.

3BBrasil, Ministério do Planeja.ento e Coordeni~~o Geral, Funda~~o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatlstica, Anu4rio Estatlstico do Brasil (Rio de Janeiro: IBGE, 1990)



Tabela 2
Kortalidade proporcional, por regi~es e grupos de causas, Brasil, 1985

I
I

Grupos de causas I NORTE I NORDESTE: SUDESTE, SUL : C. OESTE : BRASIL_____________________________________~ ~ J l ~ ~ _

t I I I I I

Doen~as infecciosas e paras i Urias : 13.9 : 7.7 : 5.2 : 4.5 : 8.7 : 6.3
--------------------------------------+-------------~------------~-------------i-------------t-------------t---------
Neoplasias : 6.2 : 4.3 : 10.7 : 12.9 : 8.1 : 9.0______________________________________ l L ~ ~ ~ ~ _

I J I I • I

Doen~as aparelho circulat6rio : 15.9 : 14.7 : 33.5 : 32.6 : 24.1 : 27.2
--------------------------------------+-------------~------------~-------------i-------------t-------------t---------
Doen~as aparelho respirat6rio : 6.7 : 4.7 : 9.6 : 8.5 : 7.0 : 7.9
--------------------------------------t-------------~------------~-------------i-------------t-------------r---------

f I , • I
I • I 1 I

no perl.odo perinatal : 8.9 : 5.7 : 6.0 : 5.1 : 6.2 : 5.9______________________________________! L ~ ~ ~ ~ _
I I , I I I
I I I t

, I'

tal definidas , 27.4 : 46.8 , 9.5 I 13.5 : 18.6 : 21.1
--------------------------------------t-------------r------------1-------------t-------------r------------~----------
Causas externas : 11.5 : 7.9 : 11.7 : 11.5 : 16.6 : 10.9______________________________________1 ~ J l L ~ _

• f I I I ,

Outras causas : 9.5 : 8.2 : 13.8 : 11.4 : 10.7 : 11.7______________________________________1 ~ J l L J_- _

I t I t f •

I 100.0 : 100.0 : 100.0 100.0' 100.0
, I

Algulas afe~cbes originadas

Sinto.as, sinais e afec~aes

T O T A L 100.0

FONTE:Estatlsticas de Kortalidade Brasil, Kinistério da Safide, Brasilia, 1988

Nas regi~es Norte e Nordeste elas representam a quinta causa,
tendo como segunda as doen~as infecciosas e parasitárias, natural de
lugares pouco desenvolvidos. Respectivamente, s~o de US$ 1.128,26 e
US$ 858,07, o PIB per capita do ano de 1988.

Esses dados revelam que o Brasil apresenta um perfil
epidemiológico misto. Por um lado, n~o é tipico dos paises do
terceiro mundo onde predominam as doen~as infecto-contagiosas como
causa prihcipal de mortalidade e por outro, as doen~as crônico-
degenerativas variam quanto à sua distribuii.O regional.

Deve-se ressaltar, no entanto, que as neoplasias n.o poupam
classes sociais menos favorecidas e o fato de ser a 5- causa de
morte em uma regi~o e 2- no Brasil, n~o torna o problema menos
importante; a falta de diagnóstico -e, talvez, a codificai.o adequada
da causa de morte podem ser responsáveis pelos dados encontrados.
Nesse sentido, a situa~~o epidemiológica do pais torna-se mais
complexa e requer um estudo ainda maior, para que os pacientes
possam ter acesso e serem assistidos pelo sistema de saúde.
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Dados de anos anteriores - 1976/1980 - sobre o número de casos
diagnosticados de c8ncer primário~ por grandes regi~es~ revelam que
a cada ano há um aumento crescente em praticamente todas as regiees,
exceto no Sul tabela 3. Nest~ periodo, no Brasil~ houve um
aumento de 24% nos diagn6sticos de cAncer.

Tabela 3
Número de diagn6sticos de càncer primAria, por grandes regibes, Brasil, 1976-1980

------------------------------------------------------------------I
I

Grandes regi~es : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980------------------------~--------~--------~--------~--------~-------I I I I 1

Norte : 1406 : 1459 : 1448 : 1588 : 1823________________________ ~ ~ ~ ~ L _

J I· I f I

Nordeste : 8965 : 10578 : 10899 : 12964 : 14197________________________ ~ ~ ~ ~ L _
I I I f J

Centro-Oeste : 2842 : 3046 : 3444 : 3934 : 4275________________________ ~ ~ ~ ~ L _

I ! I I I

Sudeste : 39701 : 44241 : 44216 : 44720 : 47220________________________ ~ ~ ~ ~ L _
• f I I I I

Sul : 12493 : 12997 : 14276 : 13662 : 13373________________________ ~ ~ ~ ~ L _

t I I I I

TOTAL BRASIL/ANO : 65407 : 72321 : 74283 : 76868 80888
i=ÕNTE:Càncer no Brasil - Dados histopato16gicos - 1976-1980, Rio de Janeiro, CNCC,Ministério da Saúde, 1982----

.A regi~o que mais contribuiu para essa eleva;~o foi a Nordeste,
com 58% de aumento nos casos diagnosticados e as que apresentaram
menor contribui;~o foram a Sul, com 7% dos casos e a Sudeste com
19%. Isto pode ser decorrente da melhor assistência ao paciente
oncol6gico nessas últimas regi~es ou do aprimoramento da sistemática
de coleta de dados n~ primeira. Lembre-se que Perna~buco e Ceará
detinham 28% da popula;~o do Nordeste e suas capitais tinham
Registros de C8ncer atuantes haquela ocasi.o.

Ao compararmos com dados de outras regi~es do mundo~ vemos que
o Brasil, devido às deficiências no combate e controle da doen;a,
apresenta diferen;as significativas (tabela 4) quanto à incidência
de c8ncer, em rela;~o a outros paises em desenvolvimento.

Nota-se que, para os paises considerados, existe uma faixa de
75 a 320 casos novos de c*ncer, por 100.000 habitantes. O Brasil é

responsável pelo ind~ce mais elevado, em ambos os sexos.



Tabela 4
Incidência de c~ncer ell alguns paises em desenv61villento (idade ajushda à popula~~o do mundo)

---------------------------------~----------------------------------
Continente Pais/Ar-ea Per-iodo ---------------------------

Novos casos/10~ hab por- ano
Mascul ino Feminino====================================================================

Afr-ica Senega l-'Oakar- 1.969-74 76 .~5 75.9
Américas Br-asil-S.Paulo 1.973 31.8.7 283.4

Américas Colombia-Cali 1974 233.1 258.8
Américas Cuba 1.973-77 187.2 159.1
Asia China-Shangai 1975 241.9 160. :;,~
Asia India-Bombay 1973-75 143.3 1.30.2
Asia India-Poona 1973-77 127.9 137.5
Eur-opa Hungr-ia-Szabolcz 1973-75 164.0 .130.6
Eüropa PolOnia-Katowice 1973-74 192.9 139.1
Eur-opa Roménia-Cluj 1974-78 204.8 166.0
ELtr-opa Iugosl.-Slovenia 1973-76 242.0 173.1

FONTE: RACOVEANU, N.T.39

pode
Embor-a haja

distor-cer-a
falta de padr-oniza~~o na

compar-a~~o, a tabela 4
coleta de dados, o que

os
que paises
nossos têm

comr-evela
indicador-es econOmicos menos favor-áveis qu.e uma
incidência de c.ncer- menor-, como p6r- exemplo, na India, em Bombaim.

Naquele pais, a Sociedade Indiana de Cãncer é ativa nas ár-eas
de pesquisa, detec~~o e tr-atament6 do c.ncer-. O sistema de combate e
controle do câncer- tem abr-angência em todo ter-r-it6r-ionacional e
fixa-se em progr-amas de diagnóstico pr-ecoce, através de
esclarecimento da doen~a à popula~~o.

OESAI40 ~sclar-ece que as estatisticas de c.ncer- daquele pais
podem ser l:H-storcidas, visto o c"2'tncerng(o ser- uma doen~a de
notifica~g(o compuls6ria. Existe um Registr-o de Cêncer-, em Bombaim,

39N.T.Racoveanu, Radiotherapy in Developing Countries - Constraints and Possible Solutions in IAEA, Radiotherapy in
Developing Count,ies: Proceedings of an lnternational Sylposiul on Radiofherapy in Developing Countries (Viena:
International Atomic Energy Agency, 1987), p.382.

4°P.B.Desai, Cancer Control in India: Problems and Challenges for the Future, Cancer Hagazine, Fali (19891, p.23 ...



desde 1964, que foi ampliado recentemente, em 1981, com mais dois
outros, Bangalore e Madras. Com esses três centros de registro,
espera-se melhorar a epidemiologia do c.ncer, tanto a nivel de dados
clinicos, como extens~o da doenia, modalidades de tratamento
oferecidas, taxas de sobrevida e qualidade de vida, quanto a nivel
de incidência da doen~a.

As localizai~es mais freqUentes para ~lgumas regi~es da
América Latina e da Africa, s~o apresentadas na tabela 5. O tipo de
localizai~o, para o sexo masculino, no Brasil e na Colômbia, n~o
difere para os dois primeiros lugares (pele e estômago). Na
Colômbia, elas representam a maior parte do total de localiza~~es, o
que já n~o ocorre no Brasil.

Tabela 5
localiza~bes lais freqdentes de c~ncer (% de todos os casos), para alguns palies da Alérica latina e da Africa

---------------------------- J _
I,,BRASIL COLOMBIA------------------._----------------------------------------~-------------------~---------------------------~--------IHOMENS MULHERES HOMENS "ULHERES,,____________________________________________________________ J _

ILOCALIZAÇAO % LOCALIZAÇAO %: LOCALIZAÇAO 1 LOCALIZAÇAO %____________________________________________________________J _

I

Pele 16.9 Mau 20.5 : Pele . 20.2 Colo Uterino 21.8
Est6ugo 13.2 Pele 15.9 : EstOmago 18.6 Pele 16.9
Brtnquios 9.3 Colo Uterino 14.1: Pr6stata 7.8 "a.a 12.9
Inespecificado 8.8 Inespecificado 7.9: Br6nquios 7.6 EstOaago 9.5
Prbstata 5.7 EstO.àgo 6.2 : Inespecificado 5.7 Inespecificado 6.6
laringe 5.0 Corpo 4.1 : Veslcula 3.9 Ovirio 4.2
EsOfago 4.4 C610n 3.2 : linfo.as 3.4 Tire6ide 2.7
Veslcula Biliar 4.4 Ovirio 3.0 : laringe 2.4 Veslcula Biliar 2.5 .
Cólon 3.4 Reto 2.4 : leucemia "ielOide 2.3 BrOnquios 1.9
Cérebro 2.5 BrOnquial 2.1 : Cérebro 2.2 COlon 1.8:===========================================================~==================================~=====================

CUBA : SENEGAL____________________________________________________________J _

IHOMENS MULHERES HOMENS "ULHERESI

I
____________________________________________________________J _

IlOCALIZAÇAO % lOCALIZAÇAO %: LOCALIZAÇAO 1 LOCALIZAÇAO 1____________________________________________________________J _

I"aaa 17.5 : Flgado 38.a Colo Uterino
Colo Uterino 10.7: Pele 12.2 "aaa
BrOnquios 10.4 'Linfo.as 10.6 Flgado
Pele 7.a Inespecificado 5.5 Pele
C610n 5.9 EstOmago 4.3 Ovirio
EstOeago 4.2 Tecido Conectivo 3.8 Inespecificado
Corpo 3.7 Prbstata 3.5 linfo.as
Ovârio 2.7 Vesicula Biliar 3.5 EstOmago
Reto 2.6 Cérebro 3.3 Tecido Conectivo
Inespecificado 7.8 Hodgkins 2.2 Cérebro

Brtnquios
Próstata
Pele
EstOllago
Ves1cula Biliar
laringe
Inespecificado
Cólon
EsMago
Pâncreas

23.3
11.3

9.1
6.6
4.a
4.6
4.0
3.8
2.8
2.6

21.3
14.8
13.5
10.3
6.1
3.5
2.7
2.2

,2.2
2.1

FONTE: RACOVEANU, N.T.41

41N.T.Racoveanu, op.cit., p.3B5.



No Senegal e em Cuba~ ainda para o sexo masculino, as
freqUências de localiza~~es diferem entre si, e também, do Brasil e
ColOmbia. O câncer de figado, que nem aparece entre as dez primeiras
localiza~~es em nosso pais, é o primeiro no Senegal.

Já no sexo feminino, as duas ou três primeiras localiza~~es
mais freqUentes s~o as mesmas nos quatro paisês: mama, colo uterino
e pele. Métodos de preven~~o e detec~~o precoce, certamente
reduziriam em grande número essa incidência. No entanto, em todos os
palses citados os programas de combate ao câncer s~o pouco eficazes.

Outras compara~~es semelhantes podem ser feitas através da
tabela 6, que apresenta as localiza~ôes mais freqUentes de câncer
para alguns pais~s da Asia e Europa.

Igualmente, como nos palses citados da América Latina e
Africa, os da Asia e Europa considerados apresentam comportamento
semelhante ao do Brasil. Na PolOnia e Iugoslávia, o c.ncer de
estOmago, de brOnquios e de pele representam por volta de 50% de
todos os tipos de c.ncer, enquanto em nosso pais Significam 40%,
aproximadamente.

No sexo feminino, em todos os palses citados, o c.ncer de mama
e colo uterino sempre aparecem entre as três primeiras localiza~~es.
Isto comprova a dificuldade dos paises em desenvolvimento
controlarem o câncer, até os de complexidade mais simples. Em 1931,
o cirurgi~o tcheco-eslovaco A.Ostreil demonstrava que o cancer de
colo uterino podia regredir 100% nos estàdios I e 11 e 50% em todos
os casos, com a aplica~~o intra-uterina de radium.42

A China convive com o problema de câncer de esófago e figado jà
há muitos anos. Vários programas de preven~~o primária têm sido
aplicados na popula~~o desde 1983, no intuito de diminuir a taxa de
incidência do câncer de figado, como por exemplo, vacina;~o contra

42Francisco C.Morales, op.cit., p.14. '\



hepatite B para crian~as, visto a alta correla~~o entre essa doen~a
e câncer de figado.4:1

Tabela 6
Localiza~aes mais freqdentes de câncer (X de todos os casos), para alguns paises da Asia e da Europa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I
I____________________________________________________________J ---------

I
I

CHINA INDIA
I____________________________________________________________J ---------

I

LOCALIZAÇAO X LOCALIZAÇAO %: LOCALIZAÇAO X LOCALIZAÇAO X____________________________________________________________J --------

I

EstOaago 23.1 Colo Uterino 14.5: EsOfago 9.3 Colo Uterino 20.3
BrOnquios 20.1 EstOmago 13.2 : BrOnquios 9.3 Mala 17.2
F1gado 14.6 Mala 12.9 : Inespedficado B.5 Inespedficado B.2
EsOfago 9.7 BrOnquios 11.1: Laringe B.4 EsOfago 7.5
Reto 3.5 F1gado 5.7 : Lingua 7.4 Ovirio 5.B
Veslcula Biliar 2.9 EsOfago 5.0 : EstOmago 6.0 Boca 4.4
Chlon 2.9 Tireóide 4.4 : Hipofaringe 5.9 EstOaago 3.5
Nasofaringe 2.6 Cólon 3.7 : Boca 4.8 Lingua 2.7
Inespecificado 2.6 Reto 3.6 : Orofaringe 3.6 BrOnquios 2.7
Pâncreas 1.7 Inespecificado 2.8: Reto 2.4 Cólon 2.1=========================================================~==~========================================================

I

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

I. ~ J ----------

I

POLONIA IUGOSLAYIA
I
I____________________________________________________________J ---------

IlOCALIZAÇAO X LOCALIZAÇAO I: LOCALIZAÇAO I LOCALIZAÇAO I____________________________________________________________J ---------

MULHERES HOMENS MULHERES

BrOnquios 25.6 !'laia 16.2 BrOnquios 23.2- Mala 18.5
EstOllago 19.2 Colo Uterino 14.0 EstOmago 17.6 Pele 11.5
Pele 5.9 Pele 6.1 Pele 8.2 EstOlago 11.4
laringe 5.8 Corpo 5.6 Próstata 6.8 Colo Uterino 8.9
Reto 4.3 Ov~rio 5.4 Reto 4.6 Ovirio 5.7
Chlon 4.0 Cólon 4.9 Inespecificado 4.5 Corpo 5.6
Prbstata 3.4 F1gado 3.8 : Cólon 3~2· Ine-specificado 5.0
Inespecificado 3.1 Reto 3.7 : Yeslcula Biliar 3.0 Reto 4.9
Pâncreas 3.1 BrOnquios 3.7 : Laringe 3.0 Cólon 4.2
Flgado 3.0 EstOaago 11.0 : EsOfago 2.4 BrOnquios 3.8

I

FONTE: RACOVEANU, N.T.44

Todos esses paises têm comportamento semelhante ao nosso, em
termos econOmicos. Uma análise da situa;~o de paises desenvolvidos,
como os
pulm~o,
padr~o

EUA - tabela 7, revela que, no sexo masculino, o câncer de
pr6stata e urinário representam 501. de todos os casos,

diferente do nosso pais. O c~ncer de pele, no Brasil, é o
tipo mais freqUente com 171. do total dos casos, enquanto nos EUA
ocupa o 7~ lugar, o que representa 31..

4:1HaHsien-Wen, China: Putting Prevention First, International Cance, Hews, Nómero B (oct 1987), p.16.

44N.T.Racoveanu, op.cit., p.386-3B7.



Tabela 7
Incidência estimada'AI e lortalidade, por sexo e localizaç~o, EUA, 19BB (el %1

-_.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I
I

------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------HOMENS MULHERES: HOMENS MULHERES
------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------LOCALIZAÇAO X LOCALlZAÇAO %: Lo'CALIZAÇI\O X LOCALIZAÇAD %
------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------Pulm~o 20 Haia 28 : Puldo 35 Puldo 20

INCIDENCIA ESTIMADA MORTALIDADE

Prbstata 20 Cólon e reto 16 : Próstata 11 "alia 18
I,

Cblon e reto 14 Pulll~o 11 : Cólon e Reto 11 C610n e Reto 14,,
Sist.urin~rio 10 Otero 10 : Leucemia e LinfoDás 9 Leucemia e Linfo;a 9

•,
Leucemia e Linfo.as 8 Leucemia e Linfollas 7 : P~creas 5 Pâncreas 5

I,
Cavidade oral 4 Ov~rio' 4 : Urinârio 5 Ov.\rio 5,
Pele 3 Urin.\rio 4 Oral 2 Otero 4

P~creas 3 Pele 3 Pele 2 Urin.\rio 3
Outros 18 ~creas 3 Outros 20 Pele 1

Outros 15 Outros 21

FONTE: Cancer Statistics, 1988.45

(a) - Excluidos carcinoma in situ de colo uterino e c~ncer de pele nao melanola.

No sexo feminino~ apenas o c~nce~ de mama é compa~ável ao de
nosso pals~ ap~esentando~ inclusive~ um indice maio~ 28%. No
B~asil, ele ~ep~esenta 21% de todas as neoplasias. O c~nce~ de pelé
e colo ute~ino~ naquele pais~ ~ep~esentam t~o pouco~ que est~o
incluldbs nas out~as localiza;ôes~

O alto pe~centual de c~nce~ de pulm~o~ nos EUA~ ~eflete n~o só
mudan;as no estilo de vida da ~opula;ao~ p~incipalmente no que se
~efe~e ao hábito de fuma~~ como também à dificuldade das auto~idades
de saúde em combater esse mal. A Uni~o Inte~nacional Cont~a o C.nce~
(UICC) f~eqtlentemente-~~omove campanhas cont~a o fumo.

A falta de sucesso dessas campanhas é at~ibuida à complexidade
que envolve o assunto. A indústria de tabaco, nos EUA~ po~ exemplo,

4~Cancer Statistics, 198B, Caneer Journal for Clinieians, Volume 3B, n6merD 1 (jan/feb 198BI, p.5.
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envolve a quantia de 60 bilhôes de d6lares por ano o que representa,
aproximadamente, 2,5% do produto nacional bruto daquele pals.46

E importante ressaltar que, embora sejam feitas várias
compara~ees de dados nacionais e internacionais, elas podem n~o
refletir a realidade. Uma das fortes razôes que contribuem para esse
fato é que a coleta de dados n~o é uniforme ao redor do mundo. A
tabela 7 serve como exemplo: a subtra~~o de carcinoma in situ de
colo uterino e carcinoma n~o mel~noma de pele, provavelmente devid~
aos efetivos programas .de controle e>:istentes nos Estados Unidos da
América, modifica muito o panorama da distribuiç~o da doença. Além
disso, procedimentos técnicos de coleta de dados, obrigatoriedade da
notifica~~o de casos de c~ncer diagnosticados e sua classificaç~Cl e
codifica~~o, acrescentam as dificuldades em analisar dados
comparados.

MIRRA47 esclarece que tanto os dados de morbidade quanto de
mortalidade de c~ncer utilizados pela epidemiologia s~o obtidos dos
Registros de C.ncer que se subdividem em dois registros. O Registro
de Mortalidade - cujo Objetivo é estimar a mortalidade de uma doença
na popula~~o, através de dados obtidos pelos atestados de 6bito - e
o Registro de Morbidade estima~ a incidência de uma doença na
popula~~o total.

Este último tem quatro fontes de dados: o Registro Hospitalar
de C.ncer detecta os casos atendidos de pacientes hospitalizados
ou ambulatoriais; o Registro de Patologia estabelece os casos
diagnosticados por bi6psias ou aut6psias; o Surveys (levantamentos)

utilizados para confi~mar impressôes obtidas de estudos de
registros hospitalares ou
C.ncer devem coletar e
casos novos de c~ncer.

de aut6psias; e os Registros Centrais de
centralizar as informaçôes de todos os

o mesmo autor esclarece ainda que cada fonte tem suas
limita~ees. Como exemplo, vamos analisar o Registro de Mortalidade.

46Tobaccl): A Society Free I)f Slloking by the Year 2000, Interutional Cancer Nus, Nl1aero 6 (apr 1987), p.l0.

47Antonio P.Kirra, op.cit., p.39-41.



Embora este pudesse ser a equivalência da taxa de incidência de uma
doen~a, no caso do câncer essa relai~o n~o é válida, pois alguns
tipos de c.ncer têm baixa taxa de mortalidade e alta taxa de
incidência (câncer de pele e lábio inferior). Além disso~ os
atestados de 6bito nem sempre s.o preenchidos corretamente, embora
existam regras internacionalmente conhecidas que deveriam ser
adotadas por todos os paises.

LAURENTI48 também salienta sobre a importância das estatisticas
de mortalidade como fonte de informa~.o para estudos epidemiológicos
e a dificuldade existente para proceder a uma compara~~o, tanto a
nivel nacional quanto internacional. O autor ainda retrata algumas
razôes pelas quais é dificil comparar os dados. Uma delas, é o
preenchimento incorreto dos formulários de atestados de óbito.
Embora, desde 1948. eles sejam padronizados internacionalmente, nem
todos os paises estabeleceram programas para esclarecer o médico de
como preenchê-los. Assim, as estatisticas de mortalidade n~o s~o
ainda inteiramente corretas e comparáveis. Vários estudos têm
demonstrado que tal situa~.o é real em diversos paises.

PARKIN" apresenta resultados de alguns autores que estudaram as
estatisticas de mortalidade. Heasman e Lipworth (1966), Inglaterra,
concluiram que somente 60% dos atestados de 6bito tinham a mesma
causa morte encontrada pelo patologista, qua~to à localizai~o
prim'tiria do tumor. No Jap.o, foi estimado que e>:istiam 32% a mais
de mortes por c.ncer do que as relatadas nos atestados de 6bito. Nos
EUA, um estudo feito por Percy e cal. (1981) revelou que as causas
de morte atestadas eram precisas em apenas 65% dos óbitos. A
compara~.o foi feita entre dados coletados no terceiro levantamento
nacional de c.ncer e certificados de 6bito emitidos pelos hospitais,
para 49.000 casos de c.ncer.

48Ruy Laurenti, Causas Ndltiplas de Norte (S~o Paulol Tese apresentada A Faculdade de Saóde Pfiblicada Universidade
de S~o Paulo para o concurso de habilitaç~o A Livre Docência na disciplina de Estatistica Vital do Depto.de
Epidemiologia, 1973), p.ll.

49D.".Parkin, The Nature and Sources Df Cancer Data from Developing Countries in Caneer Preveotion in Developing
Countries: Proeeedings o, the 2ftd UICC Conferenee on CaDeer Prevention (Genebra: Pergamon Press, 1986), p.l1.
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KELSON e FAREBROTHER~ desenvblveram um estudo,

diversos palses, parà constatar que nos atestados

..:, ..:,
\.) ...)

compreendendo
de óbito nem

sempre as neoplasias constam como causa de morte. As distor~Oes no
preenchimento do atestado, dependendo de cada caso apresentado,
estavam em torno de 10X. Além disso, os codificadores cometiam
enganos, da ordem de 6 a 9%, distorcendo ainda mais as estatisticas
de mortalidade por neoplasia maligna.

~OK. Kelson and M. Farebrother, lhe Effectof Inaccuracies in Death Certification and Coding Practices in the
European Economic Community (EEC) on International Cancer Mortality Statistics, InternationaI JournaI of
[pideliology, Volume 16, n~mero 3 (1987), p~412.



CAPITULO 11

SITUAÇAO ATUAL DA RADIOTERAPIA
I



1 - Programa de combate e controle do câncer

Mesmo com todas as medidas tomadas até a década de 80~ a morbi-
mortalidade por c~ncer n~o havia diminuido. Pelo contrário, como os
registros de c~ncer estavam mais aprimorados, as doenças infecto-
contagiosas melhor controladas, os indices de urbaniza;~o crescendo,
alterando hábitos e costumes, a , tendência era realmente crescer a
incidência e mortalidade por cêncer.

Para tentar mudar esse panorama, no inicio dos anos 80, uma
portaria ministerial fazia do INta uma entidade de ambito nacional
na área de controle do c~ncer, responsável pelas a;~es
normatizadoras, programáticas e' assistenciais. Como Centro de
Referência Nacional, o INCa precisava fazer uma revis~o
institucional. Deixar de ser um "mero hospital especializado no
tratamento da doen;a":!1, para também ocupar-se do pleno
desenvolvimento das a;~es de sua competência acompanhar o
comportamento da doença no pais.

Em julho de 1987, com a coópera;~o mútua do Ministério da
Saúde, através da Campanha Nacional de Combate ao Cancer e do
Ministério da Previdência e Assistência Social, através do Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, foi assinado
um protocolo, denominado de Programa de Oncologia, PRO-aNCa, que
vigora até os dias atuais.

A par da implanta;~o dos Sistemas Unificados e Descenttalizados
de Saúde (SUDS) e do Sistema ~nico de Saúde (SUS), mais
recentemente, onde a responsabilidade das a;~es de saúde passam para
os governos dos Estados e municipios, parecia oportuno que as
tarefas de coordenar, regulamentar e monitorar as atividades
relativas ao combate ao c.ncer ficassem com o Ministério da Saúde.

Há anos a assistência à saúde estava voltada às medidas
curativas. O PRO-aNCa
voltadas para medidas

chegava com
de promo;~o,

nova filosofia. As a;~es seriam
e prote;~o à saúde: à preven;~o,

ao diagn6stico, ao tratamento, à reabilita;~o, à pesquisa e ensino e

lIIRegina C.de A.Bodstein, op.cit., p.172.



à epidemiologia. Para e:-:ecutar:suas tarefas~ foram estabelecidos
quatro subprogramas: o de Inform~~~es em C~ncer; o de E:-:pans~oda
Preven~~o e Controle do C8ncer; o de Promo;~o e Prote;~o da Saúde e
o de Educa~~o em Cêncer.~ O quei se espera do PRO-ONCO, através da
implementa~~o de seus subprogramas, s~o altera;ôes nos

apresentando um panorama sombrio
inicio:do próximo século.

dados
epidemiológicos, que vêm
últimos anos desta década e

para os

2 - Comportamento do mercado atual

Com esse quadro epidemioló9i~0, provavelmente mais sério do que
demonstram as estatisticas oficiais devido aos problemas
apresentados, o Brasil necessita~ia um parque terapêutico adequado,
no que diz respeito à radioterapid. No entanto, como é um recurso de
alta tecnologia, sua incorpora~~d pelos servi~os de saúde no Brasil
respeitava uma lógica que talvez: se aplique a todos os outros
recursos semelhantes. Dai a impo~tancia de um estudo que envolva o
comportamento do mercado.

Vários s~o os fornecedores de equipamentos de radioterapia,
atualmente. E:-:istemempresas amér~canas, alem~s, holandesas, etc~,
que detêm o mercado nacional e i~ternacional. Uma delas, a Varian
Indústria e Comércio Ltda., detém, 70% d~ mercado norte-americano e
tem 40% da empresa voltada para a área da saúde, dedicando-se
exclusivamente a equipamentos de ra~ioterapia.

brasileiros, ser~o

:
comportamento das empresas frente aos clientes

citadas a Philips Medicai Systems, divis~o
Mundial, Hola~da e a Siemens S/A, representante

Como e:-:emplodo

autOnoma da Philips
exclusiva, para o Brasil da SiemensMedical Laboratories, Inc., EUA.

A Philips tem hoje disponivéis no mercado, dois tipos de
aceleradores lineares: uma unidade compacta,

que atinge
com energia entre 4
até 25 MeV. Parae 6 MeV e outra de multi-energia,

. ...........................................................................................
I

~2Ernani Saltz et aI., Programa de Oncologia (PRO-ONCO), Rev.Bras.CaAcerologia, Volume 34, número 4 (dez 1988), p.
207.



simular o tratamento, dispeJe de um 10calizador/simLllador que permite
verificar, com precis~o, se o planejamento está adequado.

A Siemens S/A dispeJe de cinco modelos de aceleradores lineares.
A diferen~a entre
Quatro produzem
produzindo 4 MeV
produz energia de
Possui, ainda, um sistema de planejamento que, acoplado a um
equipamento de imagenologia, elabora todo o processo de planejamento

localiza~~o e delimita~~o da área a ser tratada e distribui~~o da
dose.

eles é o fei>:e de energia que cada um produz.
energias de fotons, com o de menor ene.r-.g,ia
e o de maior, de 6 a 15 MeV. Um último modelo

fotons de 6 a 15 MeV e de eletrons de 6 a 21 MeV.

As duas empresas citadas fornecem os equipamentos a pre~os FOB
free on board, permitindo firianciamento direto com o fabricante,

por um prazo máximo de cinco anos, com pagamentos semestrais a
partir da instala~~o do equipamento. O cliente deverá ter disponivel
em caixa, antes do equipamento estar em funcionamento, o montante
referente a 15 a 20% do valor total da compra, dependendo da empresa
que optar Philips ou Siemens. Para ambas, as taxas inerentes à

importa~~o emiss~o de guia, seguro, frete, impostos e outras - s~o
de responsabilidade do cliente e est~o em torno de 18% do valor do
equipamento. Assim, no total, deverá haver um desembolso imediato,
até o inicio da instala~~o do equipamento de 33% a 38% do valor da
compra.

o financiamento, nti caso da Siemens, deve ser aprovado pelo
EXIMBANK e tem, em média, juros de 11% ao ano sobre o saldo devedor.
A Philips permite que a negocia~~o seja feita na moeda Florim
Holandês - com cota~~o em torno ~e 1,8445" do d6lar americano. Além
disso, o financiamento é aprovado diretamente pela Philips, com
juros médios de 8% ao ano sobre o saldo devedor.

Tanto a Philips quanto a Siemens responsabilizam-se pela
instala~~o e garantia do equipam~nto por um periodo limitado (para a
Philips, um ano). Após esse peribdo, ambas oferecem a seus clientes.um contrato de manuten~~o, de modo a continuarem responsáveis pelo

53Valor extraido do Jornal O Globo de 11/11/91, Rio de Janeiro, p.1S.



equipamento. A Philips~ no entanto, permite que outro prestador
execute a manuten~~o, porém as pe~as devem ser originais e
adquiridas da pr6pria Philips.34

Através do exposto, pOde-se perceber qu~o dificil é, para os
paises em desenvolvimen~o, (re)investir na área de radioterapia,
principalmente se considerados os valores numéricos que esse
(re)investimento representa.

No entanto, pelo mundo, outras tecnologias mais avançadas est~o
sendo exploradas tanto nos equipamentos destinados à terapia quanto
nos acess6rios (sistema de planejamento automatizado, simulador e
outros), indispensáveis para se atingir e manter a qualidade do
servi~o prestado.

E o caso do novo simulador com capacidade de obtenç~o para
fazer, também, tomografia computadorizada. Quando acoplado a um
sistema de planejamento tri-dimensional, permite planejar o
tratamento através da tomografia computadorizada (CT). Seu sistema
básico consiste de um CT scanner, de um display de multi imagem, de
um sistema de planejamento de tratamento com otimizaç~o visual em
tempo real e, como outros já exi.tentes, utiliza o foco laser para
alinhamento do paciente. Todos os componentes sâo conectados em
linha ou com transferência de imagem do CT para o sistema de
planejamento através de fita magriética ou disco flexivel. A grande
vantagem em sua utiliza~~o é o pequeno tempo despendido para
planejar e simular um tratamento.DD

Mesmo com esse sistema já instalado e em funcionamento, em
alguns centros dos EUA, SMITHDb critica seu uso imediato afirmando
que, embora existam vários estudo. sobre o assunto, em nenhum deles

I

foi encontrada uma comprova~~o efetiva sobre a eficácia da nova

54As informaç~es foram cedidas pela Siemens, atrav~s de carta emitida pelo analista comercial e chefe de vendas e as
da Philips, através de entrevista pessoal COlO assistente técnico-comercial.

55Takehiro Nishidai et aI., CT Simulator: A NeM 3-D Planning and Siaulating System for Radiotherapy: Part 1.
Description of Systell, Int.J.Radiation Oncology BioJ.Phys., Volule 18, número 3 (ur 19901, p.499.

DbAlfred R.Saith, Evaluation of NeM Radiation Oncology Technology, Iat.J.Radiation O~cology Biol.Phys., Volule 18,
número 3 (mar 19901, p.702.



tecnologia, comparativamente à anterior (simulador automatizado,
acoplado a um sistema de planejamento de duas dimens~es). Em outras
palavras,
F'ortanto,

a rela~~o custo-beneficio ainda n~o se estabeleceu.
dentro do contexto da Economia da Saúde, surge o

questionamento de por quê investir, que até o momento n~o parece ter
sido solucionado.

3 - Investimento e custo da radioterapia

Uma das principais fun~~es da administra;~o é selecionar a
m~lhor alternativa de investimento, ou seja, aquela que proporcione
maior resultado, em rela;~o aos fundos requeridos pelo
empreendimento. Normalmente, as empresas têm preferido empregar
técnicas simplificadas, como periodo de retorno, taxa média de
retorno ou retorno sobre o investimento para simplificar a tarefa de
escolha dentre alternativas.

MATOS~ esclarece que existem algumas limita;~es na técnica de
retorno sobre o investimento, podendo-se citar as seguintes:

a - é uma regra demasiadamente simples para tomadas de decis~o
bastante complexas;
b o relacionamento entre lucro e capital empregado pode
proporcionar algum grau de irrealismo do desempenho da empresa.

JOHNSON" ainda salienta comó limita~~o dessa técnica o fato de
n.o ser considerado o valor do dinheiro no tempo, o que pode
acarretar sérias distor~~es I'I-a-a-ná Iise.

No .mbito da saúde, ela tem sido bastante utilizada. N~o para
se conhecer o desempenho da empresa, mas sim para saber se uma
unidade autónoma, dentro ou fora do contexto hospitalar, apresenta
um retorno sobre seu investimento inicial. Para se obter esse indice

~7Afonso J.Katos, Retorno do Investi.entof U.a Avalia~30 da E.presa Hospitalar (530 ,Paulo: Centro 5.Calilo de
Desenvolvil\ento em Adflinistra~30 da Safide, 1979), p.69.

38Robert W.Johnson, Ad.inistra.30 Financeira, Trad. Lenita Camargo Teixeira Vieira, 4- edi~~o (5~0 Paulo: Livraria
Pioneira Ed" 1976), p.211-220.



é preciso estabelecer a relaç~o do lucro sobre o investimento do
projeto. Esta rela;~o proporciona o percentual de resultado da
empresa sobre o volume de capital 'empregado (ativo total).

Outra grande preocupa;~o do setor saúde é encontrar formas
alternativas para minimizar os custos dos serviços. No campo da
oncologia, a radioterapia requer nao s6 um investimento inicial
bastante elevado, como também um custo operacional alto e constante.

HANSON" apresenta um cálculo estimado de, aproximadamente,
US$ 250.000,00 para um equipamento padr~o de teleterapia. Acrescidos
os custos envolvidos com-estrutura f1sice, treinamento de pessoal e
outros equipamentos auxiliares necessários, o investimento inicial
2hega a alcan;ar o valor de US$ 500.000,00.

Embora o autor n~o especif~que, a estimativa apresentada deve
ser para uma unidade de cobalto, pois o investimento para um
acelerador linear é ainda maior. Um levantamento informal, feito
junto a alguns fornecedores do mercado atual~ apresentou uma média
de US$ 500.000,00 para urn equipamento de baixa energia e
US$ 1.500.000,00 para os de alta ou dupla energia.

Com
tratamento

o montante de investimento neces~ário. o custo do! •

eleva-se substancialmente. Independente do financiamento
desses custos, é de extrema
alternativas de minimizá-lo.

importãncia encontrar formas

RACOVEANU60 estimou que para um tratamento padr~o médio, em
máquinas de teleterapia, o total de custos por paciente é da ordem
de US$ 188,00, para uma unidade de Cobalto, com uma fonte de 6000 Ci
e de US$ 205,00 para tratamento em telecobaltoterapia, com uma fonte
de 12000 Cio Para aplica;~es no acelerador linear, os custos também
variam de acordo com a especificidade do equipamento, indo de
US$ 471,00 para os de 10 MeV a US$ 863,00 para os de 25 MeV.

~96.P. Hanson et.al., An OvervieN of the Situation in Radiotherapy Nith Emphasis on the Developing Countries,
Int.J.Radiation Oncology Biol.Phys., Volume 19, n6eero 5 (nov 1990), p.1260.

6°N.T.Racoveanu, op.cit., p.39b.



4:1.

Nos Estados Unidos da América~ onde o c8ncer é uma das doen~as
que mais causa hospitalizaç~o~ está sendo desenvolvido um projeto,
sob a coordenaç~o de Herber~ Oettgen, presidente da Uni~o
Internacional Contra o C~ncer (UrCC) ~ para. tratar os pacientes no
Adult Oay Hospital do Memorial Sloan-Kettering Cancer Center~ em
regime de paciente externo. Nesse modelo~ os beneficios advindos s~o
de grande import~ncia
cuidados prestados.

para ambos: paciente e agente financiador dos
Os pacientes sentem-se t~o bem~ médica e

psicologicamente, quanto os internados. Para o agente 1inanciador os
custos reduzem-se a um ter~o do total gasto quando o tratamento é
fei to em reg ime de in ter·naç~o.61

4 - Qualidade em radioterapia

A preocupaç~o com
paises, que entidades
Organiza~~o Européia de

a qualidade
voltadas

é t~o relevante em outros
ao c8ncer ~ como é o caso da

Pesquisai e Tratamento de C8ncer (EORTC) ~
dedicam-se a estudar quais seriam os padr~es para se atingir a
melhor qualidade no atendimento.

A Organiza~~o Mundial da Saóde62 define que as fontes de erro na
radioterapia s~o as seguintes:

determina~~o da anatomia do
contorno do paciente, na posiç~o,

pacien te (el~ros
defini~~o dos

na obtenc;:~o do
órg~os de risco,

estima~~o de tecidos n~o homogêneos);

defini~~o do volume "target" (forma e local~ falta de avalia~~o
dos movimentos dos 6rg~os ou tecid?s, ao circular o paciente);

I
I

planejamento do tratamento (erros nos dados do feixe, modelos do
feixe direcional~ na utiliza~~o dos hardware e software~ etc.);

blUSA: Day Hospital Success, IDternational Cancer Hews, Volume 10 (apr 19881, p.18.

b2World Health Organization, Quality Assurance in Radiotherapy (Genebra, Suiça: 19881, p.OS



durante o tratamento (erros na cal{bra;~o da máquina~ ao levantar
o paciente, colocaç~o do paciente, etc.);

dados do paciente (identifica~~o, diagnóstico, prescri~~o do
tratamento, registro dos tratamentos prévios, verifica~~o através
do portal-filme, etc.).

Para evitar erros como os citados,
Mundial de Saúde (OMS) recomenda que seja

a própria Organiza~~o
adotado um programa de

qualidade
dependerá

assegurada em radioterapia. O conte!1do de
do nivel ao qual ele está sendo

cada programa
aplicado, se

departamental, nacional ou internacional.

No Brasil, a Comiss~o Nacional de Energia Nuclear - CNEN é o
órg~o responsável pela normatiza~~6 e~ juntamente com as Secretarias
de Estado da Saúde, pela fiscaliza~~o dos Servi~os de Radioterapia.
Além das normas fixadas pelo órg~o citado, n~o existem programas de
qualidade assegurada, como os recomendados pela Organiza~~o Mundial
da Saúde, que resultariam no controle de qualidade da presta~~o ~e
servi~os.

Um grupo cooperativo da EORTC desenvolveu um estudo abrangendo
17 centros de radioterapia, localizados na Holanda(5), Fran~a(8),
Suécia(l), Alemanha(l), Bélgica(1) e Portugal(!). Foram abordados
aspectos quanto aos equipamentos e recursos humanos (quantidade por
novos pacientes); quanto à calibra~~o dos equipamentos e quanto às
medidas fisicas nos casos de simula~~o. HORIOT et al.~ contluiram
que a qualidade foi satisfatória, nos 17 centros, no tocante aos
recursos humanos e equipamentos.

5 - Distribui~~o dos servi~os no território nacional

A distribui~.o equitativa de recursos é fundamental para que um
sistema de saúde ~ossa._~teAder toda a popula~~o. No campo da
radioterapia essa distribui~~o n~o,é equitativa. Em algumas regiees,

63J.C. Horiot et aI., Quality Assurance Control in the EORTC Cooperative 6roup of Radiotherapy. 1.Assessment of
Radiotherapy Staff and Equipaaent, Radiotherapy and Oncology, Volume 6, número 4(1986), p.275.



como a do Norte ~ Nordeste, os servi~os s~o escassos e de dificil
acesso a algumas pessoas. As figuras de 1 a 5 apresentam a
localiza~~o geográfica dos servi~os para as grandes regi~es do
Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul,
respectivamente. Na regi~o Sudeste, n~o constam os serv~~os dos
municipios de S~o Paulo e Rio de Janeiro, pois ser~o demonstrados à

parte, na p.73.

FIGURA 01
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FIGURA 04
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Na tabela 8, encontram-se o n6mero de habitantes, servi;os de
radioterapia e médicos radiote~apeutas por grandes regi~es do pais.
Uma análise interpretativa destes nos revela que a regi~o Sudeste
centraliza o maior número de servi~os por habitantes e também, o
maior número de radioterapeutas por habitantes.

Tabela 8
NÚliero de serviços de radioterapia, quantidade de radioterapeutas, populaç~o existente e as relaçaes:

servi~os/populaç~o e radioterapeutas/populaç~o, grandes regiaes, Brasil, 1991

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Habitantes N° serviços· N° de médicos Serviçal Héd.radioter.1

I estimados'·' radioterapia'bl radioterapeutas'cl 1.000.000 hab. 1.000.000 hab.
=================~==================================================================================================Norte 8.892.900 02 05 0.22 0.56

Nordeste
Sudeste

42.822.100
65.558.900
22.762.300
10.331.600

24
66
16
05

42
151

40
09

0.56
1.01
0.70
0.48

0.98
2.30
1.76
0.87

Sul

=================~=======~===========================================================================================Centro-Oeste
T O TAL 150.367.800 113 247 0.75 1.64

FONTE: (a) - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - AnuÜio Estatlstieo do Brasil, volume 50 (Rio
de Janeiro: IBGE, 1990); .
(b) - Cadastro da Associaçlo Brasileira de Flsicos e. Medicina - 1991;
(e)- Cadastro do Colégio Brasileiro de Radiologia - 1991

A regi~o Norte é a que tem menos recursos quando comparada com
o número médio do Brasi I. A mais :pró:üma dos par~metros nacionais é
a regi~o Sul. Esta possui uma re,la<;:~oum pouco menor para o número
de servi;os por habitantes e um .pouco maior de radioter-apeutaspor

I

habitantes. As regi~es Centro-Oeste, Nordeste e Norte est~o abaixo
dos parâmetros encontrados para o Brasil.

Especialistas recomendam queexl.--sta um radioterapeuta para cada
200 a 250 pacientes novos.b4 Nessa rela<;:~o,vista na tabela 9, a
regi~o Norte n~o é a menos favorecida •

..........................................................................................

b4N.Urdaneta et aI., Estado Actual de la Radioterapia en'Venezuela in IAEA, Radiotherapy in Developing Countrirs -
Proceedings of an Sylposiul on Radiotherapy in Developing Countries (Viena: IAEA, 1987), p.431.



Tabela 9
N~mero de casos diagnosticados de câncer (1980), n6mero de médicos radioterapeutas e relaç~o: casos

diagnosticados/médico radioterapeuta, grandes regiaes, Brasil

~-It~~--:---C~~;~--------M;di~;~-------C~~;~-di~;~;.~ti~~d;~/_~=~~~~_~diagnost.(~) r~dioter.(b) Médicos radioterap.=======~========T=================*=================================Norte I 1823 05 365

4275

42
151
40
09

338Nordeste
Sudeste

14197
47220 313

Sul 13373 334

Centro-Oeste 475----------------+-----------------~---------------------------------BRASIL : 80888 247 327
I

FONTE: (a) - Câncer no Brasil - Dados Histopatol6gicos: 1976-1980, Rio de Janeiro, CNCC, "S, 1982;
(b) - Cadastro do Colégio Brasileiro de Radiologia - 1991

Embora todas as grandes regi~es brasileiras tenham problema
quanto ao número de casos novos de céncer por médico radioterapeuta~
a que mais se ressente da falta de profissionais é a regi~o Centro-
Oeste. Esta tem uma defasagem de 89% a 133% no número de médicos
radioterapeutas, OU seJa~ seria necessário, no minimo~ o dobro do
que hoje há disponivel naquela regi~o~

A regi~o Nordeste~ em que ainda hoje predomina a mortalidade
por doen;as infecciosas e parasitárias, tem uma situa;~o semelhante
à da regi~o Sul. E importante ressaltar, porém~ que em nenhuma das

de radioterapia recomendados
a operacionaliza;~o
pelos especialistas

dos
s~o

regi~es
servi;os
adequados.

brasileiras~ ~s .par8metr~s para

Um fato muito importante a ser considerado nessa análise é que
se está tomando como base o número de casos diagnosticados de
cêncer. Como em~osso pais os registros de c8ncer a~nda n~o est~o
totalmente consolidados, algumas regi~es têm dados mais aprimorados
do que outras. Aquelas~ cujo sistema de saúde é insuficiente e
inadequado para atendimento geral, ressentem-se ainda mais no caso.
de LIma especialidade~ como é a -onco Loq í.e ~ o que leva a mLlitos casos
nem serem diagnosticados. Isso faz crer que a taxa de incidência
seja maior do que os casos diagnosticados, em muitos locais.
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1 - Considera~Oes gerais

Os Servi~os de Radioterapia itiveram seu momento mais importante
no Brasil, aproximadamente, há duas décadas, quando várias unidades
de cobalto e aceleradores lineares foram instalados no pais. Desde
ent~o, poucos foram os interess~dos em ampliar ou renovar suas
instala~ôes e equipamentos. N~o seria especulativo afirmar que um

I
Inúmero ainda menor investiu em um novo servi~o, devido ao contexto

econOmico em que o pais se encontrava nesse periodo. Além disso, a
prolifera~~o de nova tecnologia na área médica, principalmente para
diagn6stico, obscureceu áreas mais tradicionais como a radioterapia,
que permaneceu em regime de es~agna~~o tecnol6gica, sem grandes
inova~Ôes ou descobertas.

Do ponto de vista do atendimento à popula~~o, isto retrata a
falta de assistência àqueles qU, necessitam de tratamento. Por um
lado, pela falta de acesso, uma ~ez que os que investiram, remota ou
recentemente, n~o o fizeram voltados para uma distribui~~o
equitativa dos .ervi;os, principalmente diante da inexistência de
inst8ncias efetivas que oriente~ a distribui~~ode recursos de alta
tecnologia no ·setor saúde do ~ais. Como exemplo, no caso do
municlpio de S~o Paulo, a maior ~oncentra~~o dos servi~os encontra-
se no eixo da Avenida Paulista, onde também est~o a maioria dos
hospitais de alta tecnologia.

I

. iPor outro lado, a falta de r.investimentona área pode afetar a
qualidade dos servi~os prestados, resultado da dificuldade em adotar
um sistema adequado de manuten;~o dos equipamentos, área flsica
deteriorada, recursos humanos em número insuficiente e mal
distribuldos e outros fatores rel~vantes, que levam a uma inadequada
assistência à popula;~o em radiote~apia.

No Brasil, a distribui~~o geográfica dos servi;os revelou maior
concentra~~o em algumas áreas do ~ais. Por exemplo, os municipios de
S~o Paulo e Rio de Janeiro conçen~ravam aproximadamente 21% de todos
os servi;os do territ6rio nacional. Esta foi uma raz~opara que se
coletassem os dados nessas regiÔes.
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A pesquisa, apiicada a todos os serviços desses dois
municipios, foi feita por meio de um questionário. As respostas
foram coletadas pela autora deste trabalho com o fisico em medicina
ou com o médico responsável, visto terem estes, no desempenho de
suas atividades, amplo conhecimento do servi~o. As entrevistas foram
realizadas nos meses de agosto e setembro de 1991.

Ao se limitar a pesquisa a essas regiees, n~o seria possivel
retratar também a situa;~o geral do pais~ que é de grande interesse.
Optou-se ent~o, por enviar, pelo correio, um questionário
simplificado (ver no anexo p.li8, os questionários completo e
simplificado) a todos os outros servi~os (demais cidades do pais).
No total, foram enviados 89 questionários. O retorno das respostas
foi aguardado até o final do mês de outubro de 1991, quando ent~o,
nova correspondência
participa~~o do maior

foi enviada, enfatizando a importância da
número possivel de ihstitui;~es. O retorno

foi aguardado por mais quarenta e cinco dias, quando os resultados
foram definitivamente tabulados.

As principais linhas de análise foram:

Recursos materiais: distribui~~o geográfica, produ;~o do servi;o e
sistema de manuten~~o dos equipamentos;

Recursos
distribui~~o;

humanos: forma~~o/aprimoramento/reciclagem e

Recursos financeiros: amplia;~o, financiamento, custos e retorno
sobre capital investido;

Qualidade assegurada em radioterapia: normas de prote;~o e
seguran~a.

A análise dos dados coletados foi baseada na interpreta;~o das
respostas, procurando associar dS resultados obtidos com aquela
situa;_o que tem sido considerada pelos 6rg~os de saúde mundial como
sendo a mais propicia para a área de radioterapia, nos paises em
desenvolvimento.
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Os valores econÔmicos e financeiros utilizados foram
convertidos de acordo com as cota~~es da moeda no câmbio d6lar
comercial, publicadas diariamente em jornais de circula~.o nacional.
Adotou-se essa moeda como forma de possibilitar compara~~es, uma vez
que os indices inflacionários de nosso pais dificultam esse tipo de
análise.

2 - Levantamento dos dados

o cadastramento dos serviços para coleta dos dados foi obtido
junto à Associaç~o Brasileira de Fisicos em Medicina e na Secretaria
de Estado da Saúde de S.o Paulo.

A opç.o de n~o elaborar um plano amostrai veio da existência de
um número limitado de serviços no pais - um pouco mais de 100, pelos
dados obtidos junto aos 6rg.os citados. Considera~do, também, que
parte dos dados seriam coletados via correio, e que, de modo geral,
o retorno através dessa técnica é pequeno, a análise poderia ficar
prejudicada.

O estudo foi realizado· por dois processos. Um, tendo como
universo de pesquisa os municipios de S.o Paulo e Rio de Janeiro,
que abrangem aproximadamente
territ6rio nacional e o outro,
serviços do pais.

21% dos serviços existentes no
tendo como uniVerso o restante dos

A vantagem do primeiro sobre o segundo foi a possibilidade de
se coletarem os dados através de entrevistas pessoais, permitindo a
observaç.o direta do entrevistador. Isto, até certo ponto, é
favorável, pois há uma análise critica imediata da fidedignidade das
respostas. Por outro lado, existe a possibilidade de haver
tendenciosidade, uma vez que o entrevistador pode induzir a uma
determinada resposta.

A desvantagem do segundo processo foi que cada entrevistado
interpretou as perguntas à sua maneira. Isso pode conduzir a
resultados distorcidos.
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o questionário foi acompanhado por uma carta (em ambas as
remessas) que procurava sensibilizar os envolvidos no tocante ao
estudo. No entanto, o retorno, embora maior do que a média em
pesquisas feitas por processos similares, foi pequeno (46%) para
nosso objetivo - retratar a situa;~o da radioterapia no pais.

As raz~es pelas quais as institui;ôes deixaram de participar
n~o ficaram claras, porém acredita-se que alguns fatores
contribuiram para isso, como:

a - desinteresse em participar de pesquisas de modo geral;
b - receio de divulgar dados que pudessem ser utilizados de forma
n~o acadêmica;
c - necessidade do envio do questionário vi~ correio;
d disponibilidade de tempo dos envolvidos para tais atividades.

Seja qual for a raz~o fica caracterizada a ~usência de
informa~~es, que, de modo geral, muitas vezes origina-se na própria
ineficiência técnica e administrativa dos setores.

Alguns itens abordados ficaram prejudicados em suas respostas,'
nos dois processos, devido à preocupa;~o do entrevistado em divulgar
dados considerados confidenciais, principalmente no que tange aos
recursos financeiros, ou mesmo por n~o dispor das informa;Ôes
solicitadas.

Nas entrevistas pessoais foi observada uma preocupa;~o
excessiva em responder asquestôes sobre qualidade de acordo com o
que é esperado pela Comiss~o Nacional de Energia Nuclear - CNEN, o
que pode ter levado a respostas nWo· fidedignas à realidade do
momento em algunsservi~os.

3 - Parâmetros utilizados

Como dito anteriormente, foram utilizados quatro grandes grupos
de dados. Para recursos materiais, humanos e financeiros, procurou-
se abordá-los sob a ótica da Economia da Saúde.
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A qualidade~ através de quesitos sobre normas de segurança e
prote;~o~ foi pesquisada no sentido de se visualizar o padr~o da
assistência prestada~ uma vez que pequenas distor;~es podem
acarretar sérios prejuizos n~o s6 aos pacientes, como aos
trabalhadores da área e à popula;~o em geral.

3.1 - Recursos materiais

o enfoque foi dado para os equipamentos de grande porte, como
aceleradores lineares) unidades de cobalto, radioterapia
convencional e simuladores. Foi questionado nas entrevistas pessoais
sobre a quantidade e o tipo disponivel de fontes seladas, porém n~o
havia uma quest~o especifica para tal fim.

3.1.1 - Disponibilidade de recursos

A análise da quant-id'ade e tipo de equipamentos e:-!Ístentes
permite obter a disponibilidade de recursos materiais para
atendimento à popula;~o. Assim, com a estimativa do número de casos
novos e número de habitantes de uma_ determinadaregi~o é possivel
saber o percentual da popula;~o doente que está sendo assistida ou
que tem acesso à especialidade.

Pelos dados do ano de instala;~o do equipamento e tempo
médi6 de paralisa;~o é possivel verificar, empiricamente~ se existe
correla;~o entre esses fatores. Técnicas estatisticas sup~em um
número minimo de observa;~es, para cada cruzamento de dados. No
presente estudo, será dificil obter o número suficiente, devido às
várias especifica;~es por item adotado, motivo que nos leva a fazer
uma análise interpretativa das respostas.

3.1.2 - Capacidade instalada

A área construid. foi pes~uisada, somente para os municipios
de S~o Paulo e do Rio de Janeiro, com o objetivo de analisar se a
instala;~o oferece as condi;~es necessárias e suficientes para o
atendimento, tanto no que se refere à seguran;ado paciente, do



trabalhador e do público em geral, quanto aos aspectos de conforto
aos usuários.

3.1.3 - Produ~~o do servi~o

Através da produç~o do serviço e do tempo médio de
paralisaç~o do equipamento é posslvel estimar uma das formas de
perda de atendimento. Essa perda pode ser maior ou menor,
dependendo, ainda, do acesso da populaç~o ao serviço, que é visto
pela sua localizaç~o geográfica.

3.1.4 - Manuten~~o dos equipamentos

Um sistema inadequado de manutenç~o dos equipamentos, pode
n~o s6 prejudicar, como também impedir o atendimento ao paciente.
Por isso, foi feita uma análise da forma como é realizada a
assistência técnica (manutenç~o dos equipamentos) e qual o sistema
de reposiç~o/estoque de peças.

3.2 - Recursos humanos

Os recursos humanos em radioterapia s~ouma das fontes
fundamentais par~ se ati~gir qualidade. Comp~em-se de quatro agentes
imprescindlveis: os médicos radioterapeutas, os fisicos em med~cina,
os engenheiros demanutenç~o e os técnicos em radioterapia. Os
demais profissionais atuantes no serviço s~o igualmente importantes
quando se pretende atingir excelência na qualidade, porém nosso
enfoque centrou-se naqueles imprescindlveis. No conjunto, cada qual
exercendo suas funç~es especificas, vai permitir oferecer ~m .

\"tratamento adequado ao paciente. ~

3.2.1 - Forma~~o dos recursos humanos

A formaç~o destes agentes como meio para obter a eficácia e
efetividade do tratamento foi também objeto de nosso estudo. As
instituiçeles formadoras ou voltadas ao aperfeiçoamento ou
reciclagem de seu pessoal foram, também, motivo de nossa pesquisa.
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3.2.2 Profissionais atuante. no mercado

A quantidade de profissionais atuantes no mercado foi
analisada procurando observar se as horas trabalhadas, impostas por
lei, estavam sendo
estava condizente
competentes.

seguidas e se a rela;~o profissional/atendimento
com os par~metros adotados pelos 6rg~os

3.3 - Recursos financeiros

Gerenciar os recursos financeiros de maneira adequada é o que
possibilita o reinvestimento dentro das empresas. Mesmo que haja
interesse em reinvestir, isto torna-se impossivel se n~o houver
disponibilidade econOmico-financeira para tal.

3.3.1 - Perspectivas futuras

A análise dos possiveis reinvestimentos feita através de
quesitos sobre quantidade e tipo de equipamentos que se pretende
adquirir, bem como as fontes de financiamento para tal,
visualizar o panorama futuro da área de radioterapia.

permite

3.3.2 - Viabilidade econOmica do investimento

Várias técnicas permitem a elabora;~o- de um estudo de
viabilidade econOmica para um investimento. Neste, devido às
dificuldades encontradas na coleta de informa~~es, principalmente no
que se refere aos recursos financeiros, o cálculo dos custos foi
elaborado para um servi~o hipotético cofuhorário de funcionamento de
8hOO às 18hOO, de segunda a sexta feira.

o número de pacientes atendidos, por mês, foi obtido
convertendo-se o horário de funcionamento do servi~o, durante 22
dias, para minutos e dividindo-se pelo tempo médio de atendimento
por equipamento.



a pre~o dos equipamentos adotado no estudo foi o valor médio
obtido dentre as
nacional. Também

empresas fornecedoras disponlveis
como média de mercado, para o

no mercado
contrato de

manuten~~o estipulou-se o valor de 6% do montante total dos
eqLlipamentos.

Foram considerados: um acelerador linear de baixa energia
CUS$ 500.000,00), uma unidade de cobalto CUS$ 425.000,00), um
sistema de planejamento bi-dimen.ional CUS$ 81.500,00), um
simulador (US$ 450.000,(0), um equipC\mento de alta ta>:ade dose (US$
400.000,00) e três conjuntos de braquiterapia com afterloading

manual - carga postergada (US$ 25.000,00 a unidade).

A média salari~l, a quantidade média de profissionais por
servi~o Csupond6-se que todos sejam contratados.) e o tempo de
paralisa~.o (média de todos os servi~os), por equipamento foram
obtidos através dos dados da pesquisa.

Como parêmetro para o custo das pe~as de reposi~~o foi
estimado o valor de US$ 2.500,00, por mês, referente à substituii~O
da fonte dos equipamentos de alta taxa de dose, a cada três
meses CUS$ 1.340,00 ao mês) e da unidade de coba t cc- a c:adaseis
anos (US$ 840,00); de válvulas do equipamento de acelerador linear,

cada quatro anos (US$ 180,00) e de outras pe~as menos
significativas em termos financeiros, porém necessárias para o
perfeito funcionamento dos equipamentos (US$ 140,00).

Outros custos como pessoal administrativo, materiais e
estimados a partir de informa~~es obtidas emcust6s indiretos foram

um hospital geral do municlpio de S~o Paulo, que funciona no mesmo
perlodo do hipotético considerado. N~o foram considerados os custos
referentes ao treinamento do pessoal para operacionaliza~.o dos
equipamentos.

Foi adotado, ainda, que as taxas de importai~o do
equipamento, Ln cLu í.ncío c.Lmpoa t.oa, frete, seguro e ou t.r-e s, eram de 181.

do valor total e que a constru~~o das instalai~es e a aquisi~~o do
terreno representaram 20% do valor dos equipamentos.



A partir do custo total encontrado~ à 100%, 50% e 30% da
c:apacidade~
tomando-se
conveniados~

foi calculado o retorno sobre o investimento (ROI),
como base que o servi;o atenda 50%

da Associa;~o Médica Brasileira (AMB)6D e 50%

de pacientes
siga a tabela

de pacientes
cuja remunera;~o do. servi~os prestados

partic:ular"es~ cuja remunera;~o seja 1~4 o valor
Por ainda n~o estar estabelecido o valor da
procedimentos de alta ta>:a de dose, foi autorizado
em S~o Paulo, o valor referente a 70 vezes o

da tabela da AMB.
remunera~~o dos
para um hospital

da aplica~~o de
acelerador linear na tabela d. Previdência Social, para cada
inser;~o, considerados o
equivale a 23~9 vezes o
pela tabela da AMB.

preparo:do paciente e a aplica;~o, o que
valor da aplica;~o em acelerador linear,

O retorno sobre o investimento pode ser calculado através do
giro do capital empregado vezes a margem de lucro, ou por uma
express~o simplificada, que foi utilizada neste trabalho:

Lucro
ROI = ---------------

Investimento

Todos os valores foram convertidos ao dólar comercial de 31
de agosto de 1991 que correspondia a Cr$ 397~72 (trezentos e noventa
e sete cruzeiros e setenta e dois centavos).

3.4 - Qual idade assegurada em :radioterapia

A radioterapia é uma das atividades no setor saúde que exige

importitncia
inseridos.

que esses

aos aspectos
de servi~os

têm, dentro

de prote;~o e seguran;a. A
depende fundamentalmente da

do contexto em que est~o

aten;~o
qualidade

especial, quanto
da presta;~o

o questionamento básico em nosso trabalho referiu-se à

periodicidade com que s~o feitas as dosimetrias porque é através

6~Associa~~o Hêdica Brasileira, Tabela de Honor~fios W~dicos (S~o Paulo: 1990), p.72.



delas que se consegue manter o equipamento dentro dos limites e
condi~~es de seguran~a de quando foi construido. Em outras palavras,
um dos itens importantes para assegurar que o paciente receberá o
tratamento pré-determinado, em termos de equipamento, recai sobre a
regularidade em que os testes s~o efetuados, com instrumentos
adequados e devidamente calibrados.

Vários estudos66.67.68.69 retratam a importância de
dentro do padr~o

que as
minimomedidas obtidas nas dosimetrias estejam

aceitável de desvio, recomendado por 6rg~os como a Comiss~o
Internacional de Unidades e Medidas Radioativas (ICRU), a Ag~ncia
Internacional de Energia AtOmica:(IAEA), a Comiss~o Internacional de
Rádio-Prote~~o (ICRP), a Comiss~o Eletrotécnica Internacional (IEC,
da Alemanha) e outras. Na realidade, a qualidade das caracteristicas
funcionais do equipamento estará assegurada se os resultados dos
testes estiverem compativeis com o estabelecido. No entanto, por
considerar que a precis~o e exatid~o das medidas sejam aspectos
estritamente técnicos, no presente trabalho n~o foram questionadas.

Por outro lado, como a CNEN é o 6rg~0 com autoridade e poder
no pais para avaliar se" as condi~~es de seguran~a do servi~o est~o
adequadas, foi elaborada uma quest~o especifica sobre a
periodicidade das visitas de fiscáliza~~o que esta faz aos servi~os.

No que se refere aos aspectos de seguran~a do trabalhador,
somente para os municipios de S~o Paulo e Rio de Janeiro, foram
realizadas perguntas sobre programas destinados ao controle da saúde
dos funcionários. A utiliza~~o de dosimetros pessoais, como forma de
verificar se parte da regulamenta~~o da CNEN está sendo cumprida,
também foi questionada a todos os participantes da pesquisa •

..................................................................•..... _ ....•.........

66Jdrgen Rassoll, Quality ControI of Radiation Therapy Equipallent, Radiotherapy and Oncology, NÚlero 12 (19BB), p.47-
49.
67K.A.Johansson et ai., Workshop of the EORTC Radiotherapy Sroup on Guality Assurance in Cooperative trials do
Radiotherapy: A RecomlJendation for EOlnC-Cooper.aUve Groups, Radiotherapy and OncoloH, N~llero 11 (19BB) p.202.

6B6erald E.Hanks, Guality Assurance in the EORTC and Ioplications for Cooperative Studies lIith the RTOS, Editori~l,
Radiotherapy and Oncology, Número 10 (19B7), p.77-7B.

69World Health OrganizatioR, op.cit., p.l0.
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Os resultados da pesquisa elaborada ser~o apresentados em
conjunto para os dois univers~s considerados, porque ser~o
comparados com a mesma literatura. O primeiro refere-se ao
levantamento feito através das entrevistas pessoais, nos municipios
de S~o Paulo e Rio de Janeiro. O segundo, refere-se às demais
cidades do pais, com os dados coletados através de questionário
enviado pelo correio.

No cadastro do municipio deS~o Paulo, constavam 17 servi;os,
das quais três est~o em instala;~o e n~o foram pesquisados. Um
deles, originalmente parte da Fund.;~o Oncocentro de S~o Paulo, hoje
está inserido no Instituto Brasiléiro de Combate ao Câncer e outro
está em reforma, n~o tendo sido visitado. Desta forma,
pesquisa transformou-sé em 12 Iservi;os. Destes,
responderam o questionário, com u~ deles funcionando
devido à reforma em sua área fisica.

o universo de
onze (921.)

parcialmente,

No municipio do Rio de Janei~o, constavam em nosso cadastro 13
servi~os, dos quais um está desativado e n~o foi contatado. Dos 12
restantes, oito (671.) manifestaram interesse e participaram da
pesquisa. Tentativas telefÓnicas foram feitas com os outros
servi~os, sem sucesso. Posteriormente, foi enviado o questionário,
pelo correio, a cada um deles, por~m também n~o houve retorno, até o
momento do tabulamento dos dados.

As demais cidades do pais t~nham um total de 96 serviios, dos
quais sete foram desconsiderados por estarem em instala~~o ou
desativados. Assim, o universo de pesquisa transformou-se em 89
serviios. Destes, 41 (461.) responderam ao questionário. Dos que

Iparticiparam da pesquisa, dois ínformaram estar desativados no
momento (um em Santos - SP e outro no Recife - PElo Dois est~o em
fase de instala~~o (um no Estado da Paraiba,devendo iniciar suas
atividades em dezembro/91 e outro no Estado do Rio de Janeiro, com
previs~o de inicio das atividades em mar;0/92). Desta forma, ser~o
considerados 37 respondentes.

A apresenta;~o dos resultados será feita em quatro grandes
grupos: recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros e
qualidade assegurada em radioterapi~.



6:1.

1 - Recursos materiais

Os
unidades

equipamentos
de cobalto

de grande porte aceleradores lineares,
e radioterapia convencional foram os de maior

interesse na pesquisa. A aMálise do nómero de simuladores e
equipamentos de alta taxa de dose (HDR) também foi importante. As
fontes seladas para tratamento de radiomoldagem foram investigadas,
uma vez que é um tratamento eficiente para vários tipos de câncer,
em particular o de colo uterino, um dos de maior incidência em nosso
pais.

A esse par~metro - recursos materiais est~o associadas a
disponibilidade de recursos existentes, a capacidade instalada, a
produ~~o do servi~o e a manuten9~0 dos equipamentos.

1.1 - Disponibilidade de recu~sos

tipo
A disponibilidade de recursos foi
de equipamento existente (t~bela

medida pela quantidade e
10), bem como pelo ano de

de paralisa~~o (tabela 11).instala;~o do equipamento e tempo médio

as par.metros de compara;~o existentes ~eportam-se aos casos
novos. Devido à falta de pr~cis~o, por motivos já expostos
anteriormente, nas estatisticas da taxa de incidência de câncer,
será tomado, em média, o nómero de 2500 casos novos por 1.000.000 de
habitantes, de acordo com a estimativa para a América Latina,
elaborada por um grupo de especialistas."

Considerando-se uma popul.:.l\~~o estimada de 16.000.000 de
habitantes, em 1990, para S~o Paulo, o nómerci provável de casos
novos de c.ncer é de 40.000. A radioterapia aplica-se a,

simuladores) s~o em

casos, portanto, 20.000 pacientes por ano
recur~o. As máquinas disponiveis (exceto

nómero de 3~. Assim, cada uma deveria atender

aproximadamente, 50% dos
deveriam utilizar-se deste

571 casos novos, por ano, um nómero, em média, 63% maior do que'o
previsto pelo Comitê de Estudos de Radioterapia Oncológica, dos EUA

7°L.C.Callon Teixeira, op.cit., p.1267.



no minimo 300 pacientes novos,por ano e no máximo, à capacidade
plena, 400 pacientes.71

Tabela 10

Tipos d~ equipamentos existent~s, municlpios de S~o Pahlo, Rio de Janeiro e demais cidades do pais, 1991

---------------------------------~--------------------------~------Municipios: s~o Rio de D~~ais
: Paulo Janeiro cidades :TOTAL

Equipamento : do pais :==========================~T======~=====ç=====================*=====Acelerador Linear 10 04 14 28
Unidade de Cobalto 09 (",,'>

Radioterapia Convencional
SimLllador

14 (b;>

08
07

36 53
42 63

04 c ~.: > 02 03 09
J

HDR : 02 • 02---------------------------~---_.~-----------------------------~-----• J

TOTAL DE EQUIPAMENTOS : 39 21 95 :155==========================~*=======~==========================*=====Fonte selada(n° de serv.): 09 04 11 r 24---------------------------~----------------------------------~-----J J

Fios de Iridium(n° serv.): 02 : 02
J-- -----~.~----~.-------(a) - Além desses, existe uma unidade de Cobalto parada por reforiã-aõ-'Sêrvi~o e outra aguarda conclus~o da àrea

flsica para ser instalada.
(b) - Dois aparelhos de radioterapia convencional ·encontram-se·paràlisados por reforla do Servi~o e nlo foral
considerados.
(c) - Um sillulador,n~o registrado na tabela, estA parado por reforma doServi~o.

Com raciotinio análogp
Paulo, tendo o municipio do
de 12.000.000 de habitantes,

ao aplicado para o municipio de s~6
Rio de Janeiro, uma popula;~o estimada
aprol-:imadamente, 15.000 casos novos

necessitam de radioterapia.
deve atender 789 pacientes,

Como existem 19 equipamentos, cada um
por ano. Portanto, na cidade do Rio de

Janeiro, existe um déficit pratic~mente duas vezes maior no número
de equipamentos do que o estabelecido pelos 6rg~os competentes.

A situa~~o da radioterapia é deficitária nesses dois
municipios e no entanto, alguns servi~os (1/11) em S~o Paulo e (2/7)
no Rio têm equipamentos importados que n~o est~o sendo utilizados.
Independente das raz~es apresentadas (área fisica n~o concluida
quando da chegada do equipamento, problemas administrativos, etc.)

71N.Urdaneta et ai., op.cit., p.437.



n~o é admissivel que isto ocorra em um pais que vivencia
dificuldades freqUentes para prestar assistência à saúde, devido à

escassez de recursos na área.

As demais cidades do pais têm uma
1990, de 122.000.000 de habitantes, com

popula~~o estimada, para
305.000 casos novos de

cêncer estimados. Destes, 152.500 ir~o precisar dos recursos de
radioterapia. Considerando que os outros servi~os que n~o
participaram da pesquisa conservem a mesma rela~~o de equipamentos
dos respondentes, teriamos um total de 218 equipamentos disponiveis
para tratamento. Destes, 32 aceleradores lineares, 83 unidades de
cobalto, 96 radioterapia convencibnal e 7 simuladores.n Assim, cada
máquina deverá atender 723 pacientes. Também é um número acima dos
parâmetros estabelecidos.

Quando
que em S.~o
1.000.000

se compara o número de máquinas por habitantes, vê-se
Paulo, existem 2,2 m~quinas de tratamento para cada

de habitantes; no Rio de Janeiro, 1,6 máquinas/l.OOO.OOO
habitantes e nas demais cidades, 1,7 máquinas para o mesmo
contingente. HANSONn cita algumas compara~~es, como na Fran;a, onde
existem 8 máquinas/l.OOO.OOO de h~bitantes (1987) e nos EUA, 10 para
o mesmo número de pessóas (1981i). Nessa rela~~o, constam também os
equipamentos de braquiterapia. Esses dados revelam a insuficiência
de recursos na
considerados.

área de radioterapia nos dois municipios

No municipio de S~o Paulo, um dos servi~os n~o tem placas de
EstrÓncio para tratamento de quel6ide e pterigio e fontes seladas
para tratamento de radiomoldagem e outro n~o respondeu à pergunta.
Portanto, 09 em 11 (82%) das :institui~etesest~o aptas a e>:ecutar
betaterapia e radiomoldagem.

No municipio do Rio de Janeiro, somente um dos servi~os tinha
placas de Estróncio para tratamento de quel6ide. Tubos de Césio e/ou
Radium foram citados por 06 ser~i~os. Um dos servi~os mencionou ter

72Estabeleceu-se uma relaçto equipamentos por respondentes. A partir dai, estilou-se o nómero de equipamentos para
todos os servi~os.

73G.P.Hanson et aI., op.cit., p.1261.



tanto fonte selada quanto placas de EstrOncio, porém, no momento,
est~o desativadas, em poder da CNEN, por problemas administrativos
no próprio servi~o.

Outro, citou possuir fonte selada~ mas o tratamento de
radiomoldagem n~oestá sendo realizado. No contexto hospitalar em
que o servi~o está inserido, os envolvidos no processo de interna~~o
do paciente têm grande dificuldáde em entender o processo que
énvolve o tratamento.

Este fato é freqUentemente vivenciado pelo staff da
radioterapia. O desconhecimento sobre as radia~~es ionizantes e a
falta de infra-estrutura hospita~ar (quartos construidos para este
fim especifico e out r-e s medidas de prote~~o) s~o algumas das raz~es
que fazem com que os profissionais sintam-se inseguros em tratar de
pacientes que estejam recebendo este tipo de terapêutica.

No Brasil, grande parte dos servi~os, 89 em 110 (811.),

desconsiderando-se três cuja cla~sifica~~o n.o foi possivel obter~
está instalada em hospitais n.o especializados ou s.o unidades
autOnomas que utilizam algum ho~pital, também n~o especializado, o
que causa problemas para realiza~~o de tratamento com radia~~o
ionizante fora das dependências da radioterapia.

Uma das posslveis solu~~es para minimizar essa problemática é
procurar esclarecer (através de programas d~ edu~a~~o continuada) e
oferecer condi~~es de seguran~a aos profissionais, como por exemplo,
medir, com freqtiência, o nivel de .radia;~o do ambiente, adotar
dosimetro·s ambientais e pessoais,; uti Iizar biombos de prote~~o e
outras medidas que possam altera~ essa situa~~o.

N~o foi indagado
servi~os das demais
possibilitava saber se
(301. dos respondentes)

I

sobre a q~antidade de fontes seladas nos
cidades do pais. No entanto, uma quest~o

estes as possuiam. Deste modo, 11 servi~os
podem faze~ o tratamento de radiomoldagem,

po~ possuirem fonte selada.

Ao se considerarem as fonte~ seladas, os fios de lridio e ,os
equipamentos de alta taxa de dose (somente dois em s~o Paulo) como
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forma de aplicai~o da braquiter~pia, o número de máquinas por
1.000.000 de habitantes eleva-se' para 2,9 no municipio de S~o Paulo
e 1,9 para o municipio do Rio de'Janeiro e demais cidades do pais,
o que de qualquer modo n~o altera o panorama anteriormente
apresentado.

Na tabela 10, observe-sê, ainda, o pequeno número de
simuladores. Quatro em S~o Paulo: e dois no municipio do Rio de
Janeiro, concentrados em uma únida instituii~O. Nas demais cidades
do pais a situai~o agrava-se; pois existem, se mantidas as
propor;~es dos que responderam à pesquisa, somente 7 simuladores
para todo o restante do pais. E comprovada a necessidade de
simuladores no planejamento do tratamento.

HANKS et ai." desenvolver.m um estudo para verificar a
correla;~o entre o resultado do t~atamento oferecido e equipamentos
ut í.Lãzadoa , estrutura e>:istente, :suporte técnico e caracteristicas
da prática médica. Era suposto que: doen;a de Hodgkin, câncer de colo
uterino e cancer de próstata exigiam alta tecnologia no tratamento
se a inten;~o deste fosse curati~a. Os autores concluiram que a
recidiva em cancer de próstata era muito maior se o trataménto fosse
feito em unidade de cobalto ou ~m acelerador linear com energia
menor que 6 MeV. No câncer de colo uterino, quando n~o era utilizada
a simula;~o, havia um aumento' da recidiva e complica;ôes,
principalmente se apenas um campo f6sse tratado por dia.

N~o se'pretende, aqui, dizer que as simula;ôes n~o sejam
feitas porque o servi;o n~o disp6e.de um simulador. Existem outras
técnicas de simulai_o que podem estar sendo utilizadas, no entanto,
o equipamento computadorizado pérmite uma exatid~o muito mais
significativa,
terapêutica.

o que interfere diretamente no resultado da

Outro item importante a ser analisado na disponibilidade de
recursos é o tempo médio de ·parali1sa;_0 do equipamento (tabel a 11).
Tanto para o municlpio de S~o Paulo, quanto para o do Rio de JaneirB

746erald E.Hanks et aI., lhe Need for Complex lechnology in Radiation Oncology, Cancer, Volume 55, ndmero 9 (may
1985), p.2199.
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o tempo médio de paralisa;~o dos equipamentos, em sua maioria, 87X
(34/39) para S.Paulo e 100X para;o Rio de Janeiro, está em no máximo
5X do tempo total disponivel par~ atendimento. No restante do pais a

das máquinas ficam
das quais 28X (11
emparalisa;~o. Para

quatro equipamentos n~o foi informado o tempo médio de paralisa;~o
(4X).

situa;~o é um pouco diferente: 41X (39/95)
paradas acima de 5X do tempo disponivel,
equipamentos) permanecem mais dé 25X do tempo

Uma análise critica desses dados permite observar que os
equipamentos emS~o Paulo s~o mais antigos. Dos 39 instalados,
independentemente do tipo, 27 (~9X) o foram antes de 1980. A grande
concentra;~o está na década de 70 .20 equipamentos, o que
representa 51X do total hoje disponivel.

No Rio de Janeiro, 11
foram instalados na década

(55X) dos
de 80.

20 equipamentos existentes
Como as máquinas s~o

de paralisa;~o
menos de lX

mais
recentes, parece coerente que
concentre (16/21 equipamentos,
parada.

o tempo médio
76X) em

se
qu seja, de

A distribui;~o de equipamentos por ano de instala;~o nas demais
cidades do pais é semelhante à ido municipio deS~o Paulo: 50 (53X)
máquinas foram instaladas antes de 1980, com 43 (45X) delas na
década de 70. Outras 25 (26X) foram instaladas no perlodo de 1980~
89. Em 12 (13X) dos equipamentos ~~o constava ano'de instala;~o.

,

Fatos interessantes, princi~almente em rela;~o ao municipio de
S~o Paulo, podem ainda ser vistos na tabela 11. O tempo médio de

,
paralisa;~o acima de 5X foi ob~ervado em equipamentos instalados
mais recentemente. Como em um acelerador do periodo de 1990-91 e em
dois do periodo de 1980-89, qu~ apresentaram uma parada de 5 a 10X
de seu tempo disponivel. Além ~isso, estes equipamentos s~o os que
ficam mais tempo parados no and, talvez porque sejam máquinas mais
sensiveis, devido à sua especific~dade de fabrica;~o.

Quase todos os equipamento~ de radioterapia convencional foram
~

instalados antes de 1980 - 12 em 14. Os 12 apresentam tempo ~e
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paralisa;~o menor que 5% do total~ com 50% deles ficando menos de 1%
do tempo parados.

Tabela 11Tempo m~dio de paralisaç~o e ano de instalaç~o do equipamento, municípios de S~o Paulo e Rio de Janeiro e demais
cidades do pais, 1991

..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ;Kuniclpios : S~o Paulo Rio de Janeiro Demais---------------r-----------------------------~----------------------------------------------------------TI'IP(·): A B C D E A B C D E A B C D E NR
Equipamento Per.Inst. : .============================r========================================================================================1970-79 I 4 2 1 2 2 1

NR(b) I 1 1
----------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------: 1 1

I
I

: 1 4
I
I

: 1 1
I
I
I
I
I
I

NR(b) : 1 1 2
----------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------antes 1960 I 1 1 1 1

Acelerador 1980-89
Linear 1990-91

1960-69
1970-79

UnidadedeCabal to
1980-89
1990-91

1960"'69
Radioterapia 1970-79
Convencional 1980-89

1990-91

1 2
1

3

1

2 3
1

1 2 11

3 3 3 6 2 3 2

1 1 1 15

3 1

2 .1

4 3
1 1

1

69213
4, 2 3 3

1

1

5

NR(b) 1 2 1 2
____________________________ L ~-----------------------------------------------------------

Simulador

1970-79
1980-89
1990-91

1 1

1 2

1 1 1

NR(b) 1____________________________ L ~ -~-------

HDR 1990-91 1 1 1============================~========================================================================================TOTAL DE EGUIPAI'IENTOS : 14 20 3 2 '16 4 1 24 28. 19 9 11 4
la) - fHp = felpa H€diO de parahsaçio do equipamento, considerando apenas das Cíteis (252 das ao ano) I COII:

A < 11 a.a.; 11 < B < 5%; 5% < C < 10%; .10% < D < 25%; E > 25%; Z = n~o informou.
(b) - NR = N~o respondeu o quesito.

Tempo de paralisa~~o
aceleradores lineares de

superior a 10% foi
S~o ~aulo e para

observado para dois
todos os tipos de

equipamentos dos demais, exceto ,para os simuladores, cuja informa~~o



n~o foi divulgada para dois dele~ e o último tem paralisaç;:~ode 5 a
10% de seu tempo disponlvel.

Pode-se
lineares do

ainda notar que em S~o Paulo existem mais aceleradores
que unidades de cobalto (10 e 9 máquinas,

respectivamente). No Rio de Janeiro, a situaç;:.oé inversa: existem 4
aceleradores lineares e 8 unidades de cobalto. O mesmo ocorre com as
demais cidades, onde existem 14 aceleradores contra 36 unidades de
cobalto.

Nosso levantamento ainda pefmitiu concluir que, no Brasil~ 41%
das máquinas s~o de radioterapia convencional, 34% unidades de
cobalto, 18% aceleradores lineares (um acelerador para cada duas
unidades de
entrevistados

cobe lt.o), 6%
têm equipamento

têm simuladores e apenas 1% dos
de alta taxa de dose. Tais dados s~o

próximos aos obtidos em alguns estudos realizados para a América
Latina, como o de TEIXEIRA7D que encontrou um acelerador linear para
cada três máquinas de cobalto. Outro levantamento realizado por
URDANETA et aI.", na Venezuela, ~evelou existir um acelerador para
cada 4 unidades de cobalto.

Estudos realizados nos EUA, como o de DIAMOND et al.77 revelam
que até 1975 a situaç;:~o ~ra semelhante à de nosso pais: duas
máquinas de cobalto para cada ac~lerador linear. Em 1978, essa
relaç;:~o era menor, mas ainda persistia um maior número de unidades
de cobalto. A partir de 1983 a relaç;:~oinvert~u-se~ existindo um
equipamento de cobalto para cada 1,:4 acelerador linear.

Pelos, dados obtidos em ,nosso levantamento~ 45% dos
equipamentos, independentemente do tipo, foram instalados no perlodo
de 1970-79 e 28% na década seguinte. 69% das máquinas ficam
paralisadas menos de 5% ao ano, ou seja, no máximo 12 dias e 14%
ficam mais de 25 dias.

75L.C.Calmon Teixeira, op.cit., p.1268.

76N. Urdaneta et aI., op.cit., p.428.

77James J.Diamond et ai., Trends in Radiation Therapy Delographics - 1974 to 1983, Int.J.Radiation Dncology
BioI.Phys., Volume 12, n~mero 9 (sep 1986), p.1674.



1.2 - Capacidade instalada

Este quesito foi elaborado apenas para as cidades de S~o Pau~o
e Rio de Janeiro. Nas tabelas 12 e 13, est~o, respectivamente, para
cada municipio, o nómero de servi~os por quantidade de equipamentos
existentes e área construida.

·No municipio de S~o Paulo, existem 03 servi~os com área
construida até 250 01 com área de 251 a 500 03 com área de
501 a 750 m2 e 03 com área construida acima de 750 m2• Somente um
(9%) dos entrevistados n~o respondeu à pergunta.

Tabel'a 12
N61ero de serviços por ~rea total tonstruida e eq~ipalentos existentes, lunitlpio de S~o Paulo, 1991

NC) de
Equipamentos

Até: de 251 de 501
: 250 m~ a a

500 m2 750 m2

Acimade NRC"")
750 m2

===========================T========================================
Dois 01
Três 01 02

Quatro 01 02I
I
I
ICinco ou mais : 01 01 01 01 .---------------------------+---~------------------------------------TOTAL DE SERVIÇOS o~... , 01 03 03 01

(a) - NR - n~o respondeu o que~ito.

Apenas um servi~o apresen~ou área construida menor do que a
média dos outros (possui mais de cinco equipamentos para 250 m2). E
importante lembrar que se preconiza, na radioterapia, a existência
de consultórios médicos, salas p~ra planejamento, reuniees e espera,
ante-sala e sala dos equipamentos~ sala para armazenamento de
material radioativo e outras.

Note-se que
f

3 em 8 (38%) ~os entrevistados, na cidade do Rio
de Janeiro, omitiram a informa~~o sobre a área construida. A

equipamentos que os de S~o
construida menor (até 500 m2).

Paulo
que os servi~os têm menos

e est~o instalados em área
observa~~o imediata do~ dados denota
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Tabela 13
Número de seryi~os por àrea total construlda e equipa~entos existentes, luniclpio do Rio de Janeiro, 1991

: Até: de 251 de 501 Acima
N° de : 250 m2 a a de NR<<lI\)
Equipamentos : 500 m2 750 m2 750 m2==========================-*========================================Um : 02,,
Dois 01 01 02

,,,,,
I---------------------------t----------------------------------------TotAL DE SERVIÇOS : 03 01 01 03
I

01
Cinco ou mais 01

(a) - NR = n~o respondeu o quesito.

1.3 - Produ~~o do serviço

Os equipamentos permitem um~ .capacidade máxima nem sempre
compativel com a infra-estrutura administrativa e operacional
e>:istente
capacidade
pesquisados

no servi~o.
in'stalada
- horários

Por isso, tomou-se como base para o estudo, a
funcional teórica (CIFT) dos servi~os

e dias de funcionamento de cada um, por més.
compara;~o efetiva, tomou-se a capacidade
(CIFR), ou seja, da CIFT extraiu-se o tempo

equipamentÇls.

Para se proceder a uma
instalada funcional real
médio de paralisa~~o dos

Na tabela 14, por tipo de equipamento, constam o número de
equipamentos considerados; a capa~idade instalada funcional teórica
de todos os servi~os; a capacida~einstalada funcional real, ambas
em termos de número de pacientes e número de atendimentos dos
diversos servi~os.

o levantamento revelou que i 05 dos servi;os tinham dados
precisos do número de atendimentoi. Grande parte (58%) forneceu
dados estimados, tanto para número de pacientes, quanto aplica~ôes
geradas. 16% n~o informaram, argu~entando n~o disporem dos dados no
momento da pesquisa. SOUHAMln apresenta resultados diferentes em sua

78luls Souhali, Ouality Assurance in Radiation Therapy: Clinicai Aspects, I.t.J.Radiatioft OncoIogy Biol.Phys., Volule
10, Supp.l (1984), p.69.



7:1.

pesquisa feita em 45 institui~~es, de 12 paises da América Latina,
das quais 27 de nove paises responderam. Naquele estudo, apenas 7%
n~o sabiam o número de paciente's atendidos e 15% ng(o registravam o
número de campos tratados; 81% tinham um controle das atendimentos.

Tabela 14
Equipamentos, capacidade instalada funcional tebrica (CIFTl e real (CIFRl, expressas el nÓ&ero de pacientes e

atendimentos por tipo de equipamento, munic1pios de S~o Paulo e.Rio de Janeiro, 1991'

Municlpio : S~o Paulo ,: Rio de Janeiro_____________ L ~ _

• •Item: N° de CIFP CFlR2 N° de : N° de CIFP CIFR2 N° de
: Equip.1 Atend. Equip.1 Atend.

-------------------- -------------------------------------------------~---------------------------------------------. '.Acelerador Linear 08 14.321 13.230 14.299 02 2.376 2.352 2.310
Unidade de Cobalto 07

09
02

6.104
7.622

389

5.972
7.440

380

5'.341
1.634

128

05
05

3.630
3.498

3.549
3.463

4.477
266Radiot.Convencional

Alta taxa de dose
1 - O n~mero de equipamentos pode diferir do original, P?,' is foraa excluldos os serviços que n~o informaram o nOlero
de atendimentos.
2 - Para o cálculo do n6.ero de pacientes foram considerados todos os serviços e adotados os seguintes parâmetros: 10
minutos para uma aplicaç~o el acelerador linear; 20 minutos na unidade de cobalto e radioterapia convencional e 90
minutos para UI! procedillento em aI ta taxa de dose, inclulnd? preparaç~o do paciente e aplicaç~o.

i

Pelo apresentado na tabela 14, os equi.pamen.tosde radioterapia
convencional encontram-se ociosos em 78% e 92%, respectivamente para
os municipios de Sg(o Paulo e Rid de Janeiro. Dados obtidos com
raciocinio análoga ao aqui aplicado, em um hosp-ital geral, de Sg(o
Paulo, revelam que este equipamen:to encontra-se ocioso, em média,
89% do tempo disponivel para atendimento. A ociosidade observada
parece real, pois este recur"so pas,sou a ser cada vez menos utilizado

I

à medida em que máquinas de energias mais altas foràm surgindo no
mercado.

Nos equipamentos de alta taxa de dose da ~idade de Sg(o Paulo
foi observada uma ociosidade de 66% que pode ser explicada pelo
pouco tempo de funcionamento de um deles - iniciou as atividades no
final do primeiro semestre de 1991.,

Quanto aos aceleradores lineares e unidades de cobalto, os
resultadas lan~am dúvidas sobre a fidedignidade dos dadas, pois a
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capacidade funcional teóFica Fea~ paFa aceleFadoFes lineaFes na
cidade de S~o Paulo e paFa unidade de cobalto, no Rio de JaneiFo, •
menOF do que o númeFo de atendimentos.

Algumas hip6teses fOFam levantadas paFa comp~eendeF esta
dispaFidade, pOFém h~o é possivel verificá-las. Uma das hip6teses é
que os servi;os infoFmaFam o horário de funcionamento nOFmal,
desconsideFando horas extraordinárias. Outra, é que a estimativa do
número de atendimentos pode n~o ter sido bem elaboFada. Finalmente,
a menos pFovável devido aos resultados obtidos sobFe o sistema de
manuten;~o adotado pelos seFvi~os(item 1.4 deste capitulo), é que o
tempo médio de paFalisa~~o dos equipamentos seja meno~ do qLle o
relatado.

Outro
resultados

fato que nos faz questionaF sobFe
encontrados quanto à ociosidade

a fidedignidade dos
é a distFibui~~o

geogFáfica dos servi;os, apresentada nas figuFas 6 e 7,
respectivamente, para os municipios de s~o Paulo e Rio de JaneiFo.
Nota-se, claramente, que regi~es d~stantesde uma deteFminada faixa,
têm maior dificuldade de acesso aos se~vi~os.

Além da dificuldade de acess6 que os pacientes enfrentam,
existe a baFreira financeira: o t~atamento é oneroso e as fontes de
financiamento, insuficientes. Esta pode ser uma das raz~es pelas
quais os servi;os que atendem pac~entes pFevidenciáFios estejam com
uma pFodu;~o maior do que sua capacidade funcional te6rica Feal.

Nas demais cidades do BFasil, a capacidade instalada funcional
I

te6Fica é de 61.767 pacientes. A capacidade funcional te6Fica Feal é

de 57.158 pacientes para um t6tal de 81 equipamentos e 38.452
atendimentos (foFam desconsideFada~ as máquinas cujo seFviio n~o

iinformou o númeFo de pacientes atendidos). Dessa fOFma, observou-se
uma ociosidade de 33% dos equipamentos. Uma das hip6teses pOF n6s
levantada para esse fato é
(vide figuras de 1 a 5-
pacientes.

a loc~liza~~o geogFáfica dos seFvi~os
p.43-45), que dificulta o acesso dos
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PAVLOV8KY e LITVAK" relatam que, na Améri~a Latina, uma das
dificuldades de atendimento na radioterapia ~ a falta de transporte
e de acomodaç~o para o paciente nas proximidades do serviço que
oferece o tratamento, porque, muitas vezes, este reside em locais
distantes. Outra dificuldade que os autores apresentam é quanto ao
acompanhamento do paciente ao longo dos anos, pela mesma raz~o da
distância entre a residência e o local de tratamento. Desta forma, a
distribuiç~o geográfica é ainda mais critica que em outras
modalidades dos serviços de saúde.

1.4 - Manutenç~o dos equipamentos

A manutenç~o preventiva de um equipamento é fundamental para
estabelecer um sistema adequado e continuo de, presta;~o de servi;os.
Hà situa;~es em que, devido à falta da assistência técnica do
equipamento, este pàra de funcionar. O prejuizo n~o é somente para o
paciente, como também para a institui;~o, pois sua imagem perante a
comunidade fica comprometida e sua perda financeira caracterizada,
mesmo que a entidade seja pública. Isto porque, além de arcar com as
despesas referentes ao conserto, que podem ser maiores do que as das
revis~es peri6dicas, os funcionàrios ficam ociosos, as luzes acesas,
o ar condicionado ligado, etc., ou seja, os custos fixos est~o sendo

'arcados e n~o utilizados. Nas institui;hes particulares, ainda há a
perda do faturamento.

No caso da radioterapia, isto tudo é ainda mais importante,
visto a continuidade fazer parte do tratamento. Em S~o Paulo, dos
serviços que participaram da pesquisa, 45% possuem pe;as de
reposiç~o, 36% têm algumas pe;as, nem sempre aquelas que devem ser
substituldas imediatamente, pois parali.am o equipamento e 18% n~o
fazem estoque de pe;as de reposi;~o.

Fato curioso foi observado quando se comparou o tempo médio de
paralisa;~o dos equipamentos existentes com a existência de pe;as de
reposi;~o. Observou-se que aqueles que ficam parados acima de 5% do

79S.Pavlovsky and J.Litvak, Multidisciplinary Consideration 01 Cancer Therapy in Latin A~erica, Int.J.Radiation
OncoIogy BioI.Phys., Volule lO, Supp.l (19841, p.78.
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tempo est~o no grupo dos servi~os que
manuten;~o do equipamento é ex~~utada
contrato de manuten;~o ou por pessoal
servi;os de firmas autOnomas.

têm pe;as de reposi;~o e a
pelo fabricante, através de

pr6prio ou presta;~o de

o sistema de manuten;~o mais adotado, na cidade de S~o Paulo,
é a presta;~o de servi;os por firmas nacionais, 64% (7 em 11
servi;os). Três outros servi;os têm pessoal pr6prio (271.) e o
serviço restante tem contrato de manuten;~o com empresa nacional
(faz revis~es peri6dicas nos equipamentos), com pagamentos mensais,
independente do equipamento precisar de conserto.

Cinco
manuten;~o,
fabricante

(451.) servi;os utilizam-se de mais de um sistema de
combinando pessoal pr6prio e presta;~o de servi;os com o

ou autOnomos, ou ent~o, pessoal pr6prio e contrato de
manuten;~o com o fabricante para os equipamentos mais sensiveis, ou,
ainda, uma combina;~o dos três sistemas citados.

A categoria profissional das pessoas que efetuam a manuten;~o
nos três servi;os que utilizam pessoal pr6prio é diferente. Um deles
tem engenheiro eletrOnico, outro, um engenheiro e um técnico de
manuten;~o e o último, um técnico em eletrOnica.

No Rio de Janeiro, a maior parte dos entrevistados n~o tem
pe;as de reposi;~o (5 em 8, que equivale a 631. dos servi;os). A
manuten;~o, de maneira geral, é feita por pessoal pr6prio 631.
(5/8), dos quais dois servi;os utilizam os pr6prios fisicos, outro
tem um engenheiro em eletrÔnica, outro tem engenheiro e técnico de
manuten;~o, que trabalham em conjunto com o fisicoresponsável e o
último deles n~o revelou a qualifica;~o do profissional que executa
a manuten;~o. Dois outros servi;os (251.) n~o têm pe;as de reposi;~o,
mas os equipamentos passam, periodicamente por revis~es, feitas pelo
fabricante, através de cont'rato de manuten;~o. Um dos servi;os n~o
revelou se possuia pe;as de reposi;~o.

ZAHARIA~ ressalta que as unidades de
equipamentos do Rio de Janeiro), exigem um

cobalto (maioria dos
sistema de manuten;~o

aOKayer Zaharia, Latin America Experience, Int.J.Radiation Oncology BioI.Phys., Volume lO, Supp.l (jun 1984), p.162.



mais barato e mais fácil de ser executado. Essa conclus~o pode ser
uma das raz~es pelas quais, no Rio de Janeiro, o tempo de
paralisa~~o dos equipamentos é no máximo de 51. do disponivel (exceto
para um equipamento com tempo médio de paralisa;~o de 5 a 101.) e a
manuten~~o é executada por pessoal próprio da institui;~o, nem
sempre especializado. No mesmo estudo, o autor recomenda que essas
máquinas sejam as utilizadas na América Latina, pois s~o menos
passiveis de quebras, sendo mais simples fazer dosimetrias e manter
o equipamento nas condi~~es adequàdas.

PAVLOVSKV e LITVAK81 alertam que é muito freqUente, na América
Latina, a interrup~~o do tratamento do paciente, devido a avarias
nos equipamentos causadas pela manuten~~o inapropriada ou falta de
pe~as de reposi;~o. E possivel estimar o número de àtendimentos
perdidos,tomando-se como base de cálculo que o servi~o funcione de
8 às 18 horas e qUe o tempo despendido para atendimento de um
paciente em acelerador linear seja de 10 minutos e na unidade de
cobalto de 20 minutos. Assim, o número de atendimentos perdidos, por
dia, se um acelerador linear parar de funcionar é de 60 e se uma
unidade de cobalto parar é de 30 pacientes.

Nosso levantamento revelou que, na cidade de S~o Paulo, dos
aceleradores lineares existentes, cinco ficam paralisados de 4 a 12
dias por ano - deixam de atender de 1200 a 3600 pacientes; três
ficam inativos de 13 a 25 dias por ano perda de 2340 a 4500
atendimentos e dois n~o funcionam de 26 a 60 dias por ano - 3120 a
7200 pacientes n~o atendidos, o que fornece um total de 6.660 a
15.300 atendimentos n~o realizados devido a problemas com o
equipamento.

No caso da telecobaltoterapia há uma perda de 480 a 1710
atendimentos, pois três equipamentos ficam paralisados menos de 3
di~s ao ano e quatro ficam de 4 a 12 dias par~lisados. Desse modo,
deixam de ter acesso ao atendimento uma faixa de 7.140 a 17.010
pacientes,
conserto.

por ano, porque o equipàmento está paralisado para

81Santiago Pavlovsky and Jorge Litvak, op.cit., p.70.
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Como cada caso novo recebe um tratamento por um periodo médio
de quatro semanas (por volta de 22 dias)~ dos 20.000 casos novos
estimados que utilizam radioterapia, aproximadamente~ 2 a 4% n~o
ter~o acesso ao inicio ou continuidade do tratamento porque o
equipamento estará em conserto.

No municipio do Rio de Janeiro~ a perda é menor~ pois os
aceleradores lineares existentes param de funcionar~ no máximo, três
dias ao ano~ o que representa 720 pacientes sem atendimento~ no
acelerador linear e de 870 a 2460 atendimentos na unidade de
cobalto. Portanto, 1% dos pacientes ter~o dificuldade de atendimento
por paralisa;~o do equipamento.

pais~
68.910

Procedendo a um cálculo similar para as demais cidades do
tem-se que a perda no número de pacientes atendidos é de

a 87.690~ o que representa de 2 a 3% dos pacientes sem acesso
ou com o tratamento interrompido durante seu transcorrer.

2 - Recursos humanos

o levantamento abordou dois pontos importantes quando se trata
de recursos humanos. Um deles abrangeu o quanto a institui~.o e~tá
envolvida no processo de forma;~o/aperfei;oamento/reciclagem dos
profissionais qus contrata. o outro~ abrangeu os profissionais que
atuam no mercado para o ~úmero de atendimentos do servi~o.

Além disso~
com o objetivo

a quantidade de horas trabalhadas foi verificada
de analisar se a legisla;~o em vigor tem sido

cumprida e se as institui~~es
profissionais em tempo integral.

est~o direcionadas a terem

2.1 - Forma~~o dos recursos humanos

Vimos, anteriormente~ que, no Brasil~ poucas s~o as escolas
que formam especialistas na área de radioterapia. O exemplo citado,
da precariedade deste ensino nas escolas médicas, estende-se às
escolas de enfermagem e de odontologia.
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Esta deficiência precisa ser suprida por outras fontes. Os
pr6prios serviços de radioterapia podem ser uma delas, visto terem
em seus quadros de pessoal, profissionais jà preparados e
qualificados para exercerem suas funçôes. Estes~ poderiam ser
agentes mL\1tipl icadores de conhecimento e experiência, através de
programas pré-estabelecidos de formai~o ou treinamento.

Organizaçôes internacionais, como a Organizai~o Mundial da
Saúde~ Organiza;~o Panamericana de Saúde, Uni~o Internacional Contra
o Cancer (UICC) e outras, preocupadas com a insuficiência de
recursos humanos nos paises em desenvolvimento, principalmente de
médicos radioterapeutas, f1sicos em medicina e técnicos em
radioterapia, estabelecem programas de treinamento, a fim de que os
profissionais treinados sejam estes agentes em seus pa1ses.

Programas como o curso de dosimetria aplicada à radioterapia,
oferecido desde 1970, desenvolvido pela Organizaç~o Mundial da SaL\de
para
para

a regi~o
o Egito

das Américas, incluindo o Brasil; o projeto criado
pela Agência Internacional de Energia Atomica (IAEA) e

a Organizai~o Mundial da Saúde, em funcionamento desde 1983, de
braquiterapia de c*ncer de colo de útero~ usando técnicas do manual
de afterlnading (carga postergada)~ cujo treinamento é oferecido
anualmente; o programa internacional ds fellowships (bolsistas)
iniciado em 1960 pela Fundaç~o Eleanor Roosevelt e administrado pela
Uni~o Internacional Contra o Cancer tem treinado profissionais de 45
pa1ses~ inclusive de alguns desenvolvidos como França, EUA, Reino
Unido, etc., s~o exemplos dos· esforços que essas instituiçôes têm
despendido para prover pessoal cada vez mais qualificado e em número
suficiente para a área de radioterapia.~·~

Além disso, NOFAL et al.84 relatam que, desde 1981, a IAEA e a
OMS têm desenvolvido vários programas de pesquisa coordenada sobre
radioterapia convencional combinada com outras modalidades de

8211.Nofal et aI. Supporting Cancer Care in the Developing Countries: Role of IAEA/WHO, lnt.J.Radiation Oncology
Biol.Phys., Volule 19, nómero 5 (nov 1990', p.1250 e 1254.
83Walter Bodner, FelloHship and Personnel Exchange, lnternational Cancer Bews, nó,ero 9 (Jan 1988), p.4.

8411.Nofal et ai., op.cit., p.1251-1254.



tratamento, como hipertermia~ quimioterapia e outras~ com o objetivo
de melhorar os beneficios terapêuticos aos pacientes de cancer;
simp6sios voltados para os paises em desenvolvimento, em termos das
necessidades e tendências da radioterapia nesses paises, de
dosimetria, de qualidade assegurada em radioterapia e outros têm
sido oferecidos, como também seminários e cursos de treinamento para
médicos radioterapeutas, fisicos em medicina e técnicos em
radioterapia.

Através de nosso levantamento pÔde-se coletar informa~~es
sobre o tipo de curso que é oferecido nas diversas institui~~es
estudadas (tabela 15) e, além disso, como é feito o processo de
reciclagem e atualiza;~o dos profissionais, tendo em vista o papel
que a institui;~o assume nesse processo.

Pelos dados da tabela 15, nota-se que os poucos cursos
disponiveis, principalmente no que se refere à forma~~o dos
profissionais, concentram-se nas institui;~es p6blicas e funda~~es
particulares. A residência médica·é oferecida ém S~o Paulo apenas em
04 d~s 11 institui~~es e no Rio de Janeiro em uma. Em cada municipio
s~o oferecidas seis vagas, anualmente.

A residência em Fisica em Medicina, área profissional
indispensável nos servi;os de radioterapia, conta com t~o somente 02

programas em S~o Paulo e um no Rio de Janeiro. Como também nesse
caso, as vagas s~o limitadas, s~o cinco os fisicos em medicina
disponiveis por ano no mercado de trabalh6, para cada municipio.

Algumas institui;~es estudadas, 6 em 11 (551.) relataram
oferecer cursos de reciclagem aos técnicos em radioterapia. SOUHAMIBS
constatou em seu levantamento feito na América Latina, situa~~o
semelhante. Nele, 521. das institui;~es pesquisadas ofereciam algum
tipo de treinamento a técnicos em radioterapia.

Em termos de forma~~o, que seria a solu~~o para suprir a
necessidade atual de profissionais, apenas uma institui~~o, em cada
cidade, oferece o curso, com dura~~o média de 18 meses (S~o Paulo

BSLuls Souhami, op.cit., p. 70.
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oferece 30 vagas e o Rio de Janeiro 8~ por ano). Nos EUA~ há um
programa de 24 meses~ com aulas teóricas e práticas. MORTON~
esclarece que para criar o programa formal para tal categoria nos
EUA houve um processo evolutivo do treinamento à forma~~o. Portanto~
em paises em desenvolvimento, é adequado que o processo evolua da
mesma forma que naquele pais.

Tabela 15
N6mero de cursos oferecidos por classifica~~o do estabelecimento, municipios de S~o Paulo e Rio de Janeiro, 1991

Municipio : S~o Paulo Rio de Janeiro
-----------t--'--------------------------------------.---- ...--:--------------------------.-------------------

Curso ipo: Público Fund.Part. Partic. Total: P~blicol.' Partic. Total
====================-r======================================'===========~============================================= .

I 01 01 01 01Pbs-Grad.Hedicina
Residência Médica 02 02

01
01
02

01
04
02
02
03

01 01
Estàgio p/ Hed.Radiot~

I

I

Resid.Flsica em "edic~
Estàgio p/ Fis.el Hed~

I
I

Resid .Enferm.Oncol. :

01
01

01 01
01
01
01Fona~~o Ucn.Radiot.:

I
I

01
01 04

01
01

01
06

01

01
01

Recid. Ucn.Radiot.
Estàgio p/Técn.Rad.

I

IOutros-Ed.em Serv.1bl: 02 01 03 I 01 01=====================F====================================='===========~==============================================
T O T A L OS 13 02 23 05 01 06

la) - Uma instituiç~o pública relatou oferecer cursos, lias n~o especificou o tipo, por isso os dados n~o fora.
considerados.Ib) - Nos cursos de Educa~~o el servíço esno o de simula~~o de acidentes COII as mAquinas (relatado por uaa
instituiç~o) e de reciclagem a pessoal administrativo.

A enfermagem~ elemento com urn papel fundamental no
acompanhamento do paciente oncol6gico, tem
residência, no Rio de Janeiro~ n~o tendo

apenas um curso de
sido possivel obter

informa~~es sobre periodo e número de vagas disponiveis. Nos EUA, a
preocupa~~o com a forma;~o dos enfermeiros para essa atividade ~ t~o

86R.J.Horton, Training of Radiation Therapy Technologists in lAEA, Radiotherapy in Developing Countries - Proceedings
of an InternationaI Sy.posiul on Radiotherapy in Developing Countries (Viena: lnternational Atoeic Energy Agency,
1987), p.420.
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grande que, desde 1978~ existem cursos de especializa~~o, a nivel de
p6s-gradua;_0, como especializa~_o, mestrado e doutorado. Além
disso, programas de educa~~o continuada aperfei~oam os enfermeiros
nos aspectos assistenciais da radioterapia.B7

Cursos para administradores do servi~o s6 foram relatados por
uma institui~~o em S~o Paulo, a nivel de treinamento em servi;o.
Isto pode ser justificável pelo pequeno nómero de servi;os que têm
este profissional: dois em S~o Paulo (um em periodo integral e outro
com três administradores, cada qual com uma carga horária semanal de
30 horas). No Rio de Janeiro, apenas uma institui;~o tem um
administrador em periodo integral. Normalmente, as fun;ôes s~o
desempenhadas pelo médico chefe, que é o proprietário do servi;o ou
contratado da institui;~o.

Observe-se que o maior número de programas em S~o Paulo (13 em
23, ou seja, 571.), concentra-se nas institui;ôes mantidas por
funda;ôes particulares~ mesmo que os cursos n~o sejam oficiais, como
estágios e reciclagens. A que oferece treinamento, no Rio de
Janeiro, é uma entidade pública federal. As privadas n~o participam
desse processo, exceto uma institui;~o que relatou oferecer um
programa de treinamento em servi;o.

No restante do pais, os dados revelam que apenas três
institui~~es oferecem residência médica (uma pública, uma particular
e outra funda;~o particular) e apenas uma institui;_o particular
oferece residência em fisica médica. Cursos de reciclagem ou
treinamento foram relatados por 1~ institui~~es (51%). Cinco
institui;~es n_o forneceram inform~;ôes sobre cursos que oferecem.

o levantamento revelou uma pequena participa;~o das
institui~~es em rela;_o ao processo de treiname~to dos profissionais
que pertencem ao servi;o. Das consultadas, apenas duas em s~o Paulo
e uma
Destes,
medicina.

no Rio,
S~o Paulo

No Rio

patrocinam viagens ao exterior a seus empregados.
apenas beneficia os radioterapeutas e fisicos em

de Janeiro, os radioterapeutas e engenheiros de
manuten;_o s~o os beneficiados. De modo geral, as institui;ôes que

87Patricia Sreene, The Criticai Difference in Cancer Controi, InternationaI Cancer Hews, Nómero 7 (jui 1987), p.3.
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utilizam pessoal pr6prio para. manuten~~o dos equipamentos, n~o
enviam seus engenheiros ou técnicos a outros paises para aprimorarem
ou reciclarem seus conhecimentos.

Foi possivel também concluir que, como as institui~~es n~o
auxiliam no processo de treinamento dos profissionais, estes se
aperfei~oam através de publica~~es cientificas (100%), de
participa~~o em congressos cu jornadas a nivel nacional (18%),
eventualmente a nlvel internacional (27~)e viagens ao exterior com
recursos de outras entidades (82%) e com recursos pr6prios (100%).

Note-se que .0 Brasil importa tecnologia de palses
desenvolvidos e que é de fundamental importência que os
profissionais visitem periodicamente esses palses para que se possa
assegurar que a tecnologia está sendo aplicada de forma adequada. No
entanto, pelo apurado na pesquisa realizada, em particular, para as
demais cidades do pais o que se pÓde constatar é que isso n~o
ocorre.

2.2 - Profissionais atuantes no mercado

Já foi demonstrado anteriormente que o nómero de médicos
radioterapeutas é
oncol6gicos do pais~

insuficiente para a demanda de pacientes
os fisicos emSitua~~o semelhante ocorre com

medicina e técnicos em radioterapia.

Para essas três categorias, foi possivel coletar os dados do
nómero de profissionais atuantes~~ de acordo com a jornada de
trabalho (periodo parcial ou integral) e o nómero de atendimentos
por tipo de institui~~o, para os municipios de S~o Paulo e do Rio de
Janeiro, que se encontram na tabela 16.

Os dados da tabela 16 revelam que a situa~~o é semelhante nos
dois municipios. Considerada a proporcionalidade do nómero de
servi~os, há uma maior concentra;~o de profissionais nos hospitais

BBa n~mero de profissionais corresponde Aqueles empregados na institui~~o, o que implica UI profissional ter sido
contado mais de uma vez, caso exerça suas atividadés em duas ou mais institui~bes.



públicos~ em todas as categorias. Em S~o Paulo observou-se periodo

particulares (01) e
técnicos em·

funda~e!es
radioterapia
particulares

em institui~~es
(01). Médicos

integral somente para

radioterapeutas e fisicos em medicina~ para os dois municipios~
exercem suas atividades em periodo parcial.

Vários estudosB9• 90. oH. 92. 93.94 retratam que a situa~~o é bastante
diferente nos EUA. Os autores mostram que~ gradativamente, o número
de radioterapeutas trabalhando em periodo integral~ independente do
tipo de institui~~o~ foi aumentando em rela~~o aos de meio-periodo
ou periodo parcial. Foi considerado como periodo integral~ a carga
horária de no minimo 35 horas por semana em ativid~des médicas~ de
pesquisa ou administrativas. Em 1974, nos EUA, o percentual de
médicos em periodo iMtegral era de 49%. Já, em 1986, passou para
88%.

As normas do Livro Azul9ll estabelecem a rela~~o de 4 a 5
radioterapeutas, em
tratados~ bem como

periodo integral~ para cada 1000 pacientes
2,5fisicos em medicina/1000 pacientes tratados.

Nos levantamentos feitos pelos autores citados~ O número de médicos
e fisicos existentes em 1986 est~o compativeis com a recomenda~~o,
exceto para os flsicos em hospitais e estabelecimentos autÓnomos.

89J.J.Diamond, op.cit., p.1b74.

90J.J.Dialond et a!., The Structure of Radiation Oncology Pratices in theContinental United States, Int.J.Radiation
Oncology Biol.Phys., Volume 14, n6mero 3 (mar 1988), p.548. '

91S. Kraller et al .; SUllmary Results fromthe Faci l í ties !'Iaster Líst Surveys Conduded by the Patterns of Care Study,
Int.J.Radiafion Oncology Biol.Phys., Volume 8, n~mero 5 (may 1982), p.885.

92S.Kramer et aI., SUMary Results from the Fourth Facilities !'Iaster List Survey Conduded by the Patterns of Care
Study, Int.J.Radiation Olcology Biol.Phys., Volume 19, número 12 (dec 1983), p.18B2.

93Jalles C.H.Chu et ai., Patterns of Change in the Physics and Technical Support 01 Radiation Therapy in the USA 1975-
1986, Int.J.Radiation OncoIogy BioI.Phys., Volume 17, número 2 (aug 19B9), p.440. ~

94Silon Kramer, Modelos de Atencion Clinica de Radioterapia en los Estados Unidos de la Allerica, in Organizacion
Panaaerícana de la Salud, ControI de Calidad en Radioterapia (EUA: Pergamon Press ltd., 19B6), p.5B.

9~James C.H.Chu,op.cit., p.440.



Tabela 16
N61lero de profissionais atuantes nos serviços e n611ero de atendillentos, por tipo de instituiçto,

lunic1pios de Sto Paulo e Rio de Janeiro, 1991

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: SRO PAULO : RIO DE JANEIRO

--------------~-------------------------------------------~---------------------------------------------------I ITipo : P6blico1 Fund.Part. Partic. : Total : P6blico1 Fund.Part. Partic. "ilitar: Total________ ~ J ~ L _

I I' I I

tel2: T fi T R T R : T R: T R T R T R T R: T R
Profissionais : :: :=====================F=================================*=========~=======================:====================~======
l'Il!dicoRadioterapeuta:: :

Perlodo Integral : : - -: - - :-
Perlodo Parcial : 21 14 23 19 31 19 : 75 52: 14 02 08 08 03 03 02 02 :27 15

Flsico em Medicina
Periodo Integral
Perlodo Parcial 08 06 09 06

I _

I

11 08 : 28 20 06 01 03 03 01 01
I

- ,_
I

01 01 :11 06
I

Tl!enicoRadioterapia : I

Perlodo Integral: 04 04 03 03 : 07 07 - :-
Perlodo Parcial : 39 33 36 27 23 18 : 98 78: 39 05 10 10 03 03 01 01 :53 19

=====================~=================================4=========~===:=======================================~======N6lieropae.atendidos: 4950 9568 6884 I 21402: 1102 4532 759 660: 7053
I

1 - Estto incluidos os hospitais p6blieos federais, estaduais e .unieipais;
2 - T = Nfillerototal de profissionais que trabalham na instituiçto e R = n6.ero total de profissionais que trabalha.
na institui~to que inforlou o número de pacientes atendidos.

No caso dos servi;os de S~o Paulo e Rio de Janeiro visitados,
o número está bastante diferente. Em S~o Paulo, há, sem considerar o
tipo de institui~~o, 2,4-mé.dicos radioterapeutas e 0,9 fisicos em
medicina para cada 1000 atendimentos. Foi observado um número menor
de médicos no Rio de Janeiro: 2,1 e igual nómero de fisicos em
medicina. E necessária uma revis~o imediata no nómero de
profissionais, se a inten;~o for prover um tratamento de qualidade
ao paciente, seja na forma curativa, seja na forma paliativa.

o mesmo ocorre com o nómero de técnicos em radióterapia. S~o
Paulo tem um número duas vezes menor e o Rio de Janeiro, três vezes
menor do que o existente nos EUA, já insuficiente naquele pais.
Cinco institui;~es, todas no Estado de S~o Paulo, têm dosimetrista
de acordo com os dados coletados em toda nossa pesquisa, o que torna
d~ficil uma compara;~o com a literatura. O dosimetrista tem como
fun;~es principais, efetuar os cálculos referentes à dose estipulada



pelo médico, auxiliar na simula~~o, realizar os testes para
controlar a qualidade dos equipamentos, etc.%

N~o existindo a categoria de dosimetrista nos serviços,
certamente as atividades a ele atribuidas est~o sendo realizadas por
outros profissionais, como os fisicos em medicina ou técnicos em
radioterapia, que como vimos já s~o em número insuficiente para
desempenho de suas pr6prias tarefas. Deve-se, ainda, lembrar que,
além d~sso, nosso levantamento revelou que os fisicos desempenham,
em alguma~ institui;~es, o papel dos engenheiros de manutenç~o.

Isto pode ser comprovado pelos resLlltados obtidos por CHU et
ai." em sLla pesquisa realizada nos EUA. Naquele estudo, 26% das
institLli;~es governamentais, 30% dos hospitais e 36% dos serviços
autOnomos utilizavam técnicos em radioterapia para desempenho das
fun;~es do dosimetrista. Essa inf~rmai~o n~o foi coletada em nosso
levantamento.

3 - Recursos financeiros

Em qualquer pais, desenvolvido ou em desenvolvimento, os
programas de cuidados à saúde~-est~o diretamente relacionados com os
fatores sociais, econOmicos e educacionais de sua popula;~o. Nos
paises em desenvolvimento, onde os problemas básicos de saúde
pública, como doen;as infecciosas e parasitárias (tome-se como

-exemplo, bastante atual, ·0 caso da c6lera· que iniciou na regi~o
amazOnica e se estende a outras áreas de nosso pais), taxa de.
mortalidade infantil, nivel de analfabetismo, desnutriç~o, etc.
ainda n~o foram solucionados, torna-se dificil a tarefa de
estabelecer programas especificos para outras doenças.

Entender c~ncer como um problema de saúde pública e
modalidadeestabelecer modernos centros de radioterapia

terap@ut~ca muito importante no tratamento da doença exige um

96PROAHSA, Wanual de Organiza~~o e Procedi.entos Hospitalares (S~o Paulo: F6V/EAESP/HC/FMUSP, 19871, p.l0l.

97J.C.H.Chu et ai., op.cit., p.441.



investimento muito grande, além da disponibiiidade financeira dos
investidores (entidades privadas ouestatais>_ em nosso pais.

Estimativas recentes, obtidas junto a fornecedores de
equipamentos de radioterapia, de tecnologia moderna, atingem um
preço médio de US$ 1.500.000,00, para um acelerador linear de dupla
energia. Afora isso, ainda devem ser acrescidos os custos referentes
à infra-estrutura de instala;~o do equipamento e treinamento de
pessoal, que está em torno de 201. do valor da máquina.

De modo geral, como já exposto, os fornecedores possibilitam
que os equipamentos sejam adquiridos" através de financiamento, no
entanto, o comprador deverá dispor de, aprOXimadamente, 351. do valor
total, antes da instala;~o do equipamento, para pagamento do sinal e
taxas referentes à importa;.o.Assim~ num prazo de 6 meses - periodo
entre a decis~o de compra e a instala;.o do equip.mento, em média, o
cliente deverá dispor de US$ 800.000,00.

A par diséo, nosso levantamento procurou verificar se haverá
reinvestimento na áre~, através de quest~es sobre amplia;.o do
servi;o existente,tipos de equipamentos que se"pretende adquirir e
formas de financiamento, tanto para amplia;~o das instala;~es,
quanto para compra de equip~mentos. Uma vez que o investim~ntd.
bastante elevado, procurou-se obter dados sobre receita e despesa
dos servi;os, para se proceder a uma análise econOmico-financeira,
através do cálculo do retorno sobre o investimento.

3.1 - Perspectivas futuras

o pais caminhando para o desenvolvimento tende a ter sempre
mais casos novos de c~ncer, que, de algum modo, v~o necessitar de

,"

tratamentos especializados, dentre eles, radioterapia, que tem se
apresentado, de acordo com os resultados deste estudo, insuficiente.

Entretanto, várias s~o as institui;~es preocupadas ~~o s6 em
melhorar a atual infra-estrutura, cOmo também ampliar ou renovar
seus servi;os. No municipio de s~o Paulo, constatou-se que 7 delas
(641.) pretendem ampliar seus equipamentos e sua estrutura fisica;



uma (9%) irá adquirir s6 equipamentos; duas (18%) n~o têm inten;~es
de ampliar nem área fisica, nem equipamentos e uma (9%) n~o
respondeu.

Dos interessados em ampliar, 5 (63%) e 4 (57%),
respectivamente para equipamentos e instala;~es, o far~o por mais de
um tipo de font. de financiamento. Três serví~os ir~o utilizar
recursos pr6prios, quatro utilizar~o recursos do Governo, dois
pretendem financiar os equipamentos através do pr6prio fornecedor e
três o far~o através de doa;ees da comunidade a que pertencem. As
instala;~es, de modo geral, ser~o financiadas através dos mesmos
recursos adotados para ampl ia;~o dos equipamentos, exceto quanto aos
fornecedores, que ser~o supridos por outros meios.

o Estado, enquanto financiador destes investimentos, dentro do
que os servi;os esperam, será o que mais participará desse processo.
As, duas institui;~es públicas qu. fizeram parte deste estudo têm
interesse em ampliar o servi;o, ,das quais uma já se encontrava em
reforma, no momento da pesquisa. Além disso, duas funda;~es
particulares têm inten;~es de utilizar financiamento do Governo para
ampliar suas instala;~es e equipamentos.

A procura por um finan~iamento governamental pode ser
decorrente da problemática existente nos dias atuais quanto à

remunera;~o dos servi;os prestadds em radioterapia. A Previdência
Social, que outrora of.recera uma remunera;~o compensadora para
tratamentos radioterápicos, de acordo com a sua tabela atual, n~o
cobre os custos do prestador de servi;os,
tipo de reinvestimento.

inviabilizando qualquer

RACOVEANU" calculou que o custo por paciente para um
tratamento com radioterapia convencional é de US$ 133,00; em
telecobaltoterapia está entre US$ 188,00 e US$ 205,00 e em
acelerador linear, de US$ 471,00 a US$ 863,00 (US$ de 1979). Os
valores da Previdência Social, em "agosto/91, s~o, para
radioterapia convencional de Cr$ 784,00, totalizando

98N.T.RACOVEANU, op.cit., p.396.



ou

Cr$ 43.120,00 por tratamento e ,para acelerador linear e cobalto de
Cr$ 2.185~00, totalizando Cr$ 120.175,00."

Convertidos ao dólar comercial de 31/agosto/9l1~~ obtêm-se os
valores de US$ 108,42 - valor 18% menor do que o calculado - para
radioterapia convencional e US$ 302,16 - valor 36% inferior ao menor
custo estimado para tratamento em acelerador linear e 65% para o de
maior valor. O único tratamento com valor superior ao calculado .é o
de cobaltoterapia - 61% e 47%, respectivamente, para o menor e maior
pre!;j:o.

No entanto, deve-se ressaltar que o cálculo foi elaborado em
1979 e foi desconsiderada,
periodo. Além disso, o autor

aqui, a infla~~o norte-americana do
tomou como base de seus cálculos um

valor para os equipamentos 50% ~enor do que os estimados para o
Brasil, de acordo com recente pesquisa por nós realizada junto a
fornecedores.

o equipamento que mais as institui;~es pretendem adquirir é o
acelerador linear (em número de 10); a seguir, 05 simuladores e 02
unidades de cobalto. Outros equipamentos foram citados, todos em
número de um: alta ta>ca de dose, s,istema de planejamento, sistema de
esterotaxia e unidade móvel de radioterapia convencional.

Com isso, estariam disponiveis, a longo prazo, mais 21
máquinas em S~o Paulo. Extraindo~se seis destas, que s~o para
atendimento, porém n~o para trC\tarnentodo paciente oncológico e uma
outra: esterotaxia, que se destina principalmente a tratamento de

I

aneurismas, teriamos um total de 49 equipamentos. Assim,
considerando que a populai~o permàne;a estável, uma vez que n~o foi
coletada a informa~~o de qual o ~razo que tal amplia!;j:~oseria
concretizada, existir~o 3,1 máquinas para cada 1.000.000 de
habitantes, o que faz com que a situai~o da radioterapia n~o atinja
os par~metros estabelecidos pelos especialistas, nos próximos anos.

"Para o cálculo do valor total do tratamento fora. considerados que o paciente trata 2,5 CalpOS por dia,
independente do tipo de equipa.ento utilizado, durante 22 dias.
1000 valor do d6larcollercial de 311agosto/91 correspondia a Cr$ 397,72.



Para se atingir uma situa~~o adequada, nomunicipio de S~o
Paulo~ seriam necessárias 128 máquinas. Existem instaladas 35.
Portanto, devem ser adquiridas 93 máquinas, adotando-se o parâmetro
de 8 equipamento's/1.000.000 de habitantes e mantendo-se a popu Lecao
constante em 16.000.000 de pessoas.

Assim, somente para o municipio de S~o Paulo, o montante
necessário seria de 46,5 milh~es de dólares para os equipamentos.
Acrescidas
treinamento

as despesas
de pessoal

milh~es de

com instala~~es, equipamentos auxiliares
s.te valor seria duplicado, perfazendo

dói ares. 101

e
um

total de 93

No municipio do Rio de Jaheiro, todos os servi;os pretendem
ampliar, tanto instala;~es quanto equipamentos. Cinco pretendem
utilizar seus próprios recursos como fonte de financiamento. Três
pretendem utilizar financiamento Qovernamental, um utilizará
~inanciamento do equipamento através do fornecedor e um o fará
através de doa;~es •.

Além disso, a ampliaç:~o pretemde atingir 19 equipamentos, dos
quai's quatro s~o aceleradores lineares, quatro unidades de cobalto,
dois simuladores e um sistema de plé:\nejamento. Três equipamentos de
alta taxa de dose e dois de baiHa taxa de dose também est~o
previstos. S~o ainda pretendidos um sistema de hipertermia~ um
conjunto de fonte selada (tubos de Césio e acessórios) e pl.cas de
Estrôncio.

Considerando os equipam,entos já existentes, a longo prazo, o
Rio de Janeiro teria 35 equip~mentos, ou seja, mantendo-se os
parâmetros considerados constantes, existir~o 2,9 máquinas de
tratamento para cada 1.000.000 de habitantes. Novamente constata-se
que, embora a amplia;~o pretendida, nem toda a populaç:~o com câncer
poderá ter acesso aos servi;os de radioterapia.

A situa;~o
internacionais, seria

ideal,
atingida

estabelecida pelos parâmetros
se o número de máquinas existentes

10ITo.ou-seCOIIO base que cada dquina custaria US$ 500.000,00, que é a estillativa atual dos fornecedores para
aceleradores lineares de at~ 6 "eV.



fosse de 96. Existem 19 instaladas. Assim, devem ser adquiridos 77
equipamentos. Isto resultaria em um investimento de 38,5 milhetes de
dólares. Acrescidas as despes~s extras, porém necessárias, o
municipio do Rio de Janeiro deveria investir um montante de 77
milh~es de dólares.

Para as demais -cidades do pais n~o foi solicitada a informa~~o
de quais equipamentos o servi~o pretendia ampliar. Nó entanto,
coletou-se que 35 institui~etes ttpm pretensetes de ampliar ou suas
instalaç~es ou seus equipa~entos ou ambos. Destas, 21 esperam
ampliar instala;ees e equipamentós, 12 sO equipamentos e duas só
instala~eses.

o pais, excetuando-se os dois munieipios estudados à parte,
tem uma
popula;~o
existem

necessidade de 976 equipamentos, considerando-se uma
estimada de aproximadamente 122 mllhetes de habitantes. Já

por volta de 211 máquinas, já descontados os simuladores.
Dever-se-á, ent~o, investir 382,5milhees dé dólares.
acrescidas as despesas extras, perfaz um totial de 765
dólares, para aquisi;~o de m~is 765 equipamentos.

Novamente,
milhees de

Ao se fiwar que esta meta .eJaatingida no ano 2000, o pais
deverá investir um montante anual de aproximadamente 117 milhetes de
dól~res. E pouco provável que seja possivel esse investimento para
suprir uma única especialidade da área da saúde, lembrando sempre
quee>:istem prioridades como combater doen~ás infecto-contagiosas,
desnutri;~o e outras doen;as tipicas de paisesem desenvolvimento.

Por outro lado, o investimento calculado pode ser reduzido em
pelo menos 15% - percentual aproximado do c~ncer de colo de útero no
Brasil - cuja op;~o de tratamento pode ser feita com equipamento de
braquiterapia,
dose é de

que é sensivelmente menos oneroso: o de baixa taxa de
aproximadamente 5% do valor de uma máquina de

megavoltagem. Além disso, outras 10caliza;~es de cêncer podem ser
tratadas por este método, o que pode reduzir ainda mais o
investimento necessário.
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3.2 - Viabilidade econOmica dQ investimento

Dentro do contexto apresent~do, ond~ os custos da radioterapia
s~o elevados e o investimento, par~ oferecer- uma assistência adequada
à popula~~o nessa especialidade mais ainda, proceder a um estudo de
viabilidade econOmica, mesmo que tSórica, é de muita importância.

Nossa pesquisa revelou uma discrepância acentuada nos valores
de receita e custos dos diversos ;servi~os. Os dados médios, para os
servi~os que responderam ao que sLrto , variaram de 6 a 18 milhe1es de
cruzeiros para a receita e de 3 a 13 milhe1es de cruzeiros para os
custos. Ao utilizarem-se esses da~os para elaborar os custos e da
situa;~o hipotética criada, poderiamos distorcer os resultados.

Na tabela 17 est~o os parêm~tros adotados para os cálculos do
custo da radioterapia, com base nos resultados da pesquisa.

Tabela 1~7

Parâmetros utilizados para o cálculo do custo do .servíçc, cal base nos resultados da pesquisa

--------~--------------_._-------------------------------------------
I
I-------------------------~------------~-----------------------------I
I
I

Qualific. Profissional Média sa lar'ia I Quantidade 1 Parêmetro
Médico Radioterapeuta US$ 1.0~3,00 2,4/1000 atendimentos
Fisico em Medicina US$ 691,00 0,9/1000 atendimentos

I

I
ITécnico em Radioterapia: US$ 302,00 _ 4~3/1000 atendimentos=====================~===*============:==============================Equipamento : TMP~ TMA2/paciente-------------------------~------------------------------------------- I _

Acel-erador Linear : 3% ao ano 10 minutos
I
I

Unidade de Cobalto 1% ao ano 20 minutos
Alta Te x a de Dose 31. ao ano 40 rní.nu t.o a'"

Planejamento 3% ao ano 30 minutos
Simulaç~o 31. ao ano 20 mí.nu t.oa

1 - Te~po médio -de paralisa,~o do equipamento para consértoj
2 - Tempo médio de atendimento, por paciente e por equipamentoj
3 - Foi considerado o tempo total utilizado no procedillento.

A pesquisa n~o permitiu estabelecer critérios para quantidade
de alguns profissionais de apoio técnico e administrativo, devido ao
pequeno n6mero de respostas a essa pergunta. No entanto, para n~o
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haver muita discrepência quanto aos salàrios adotados no estudo, foi
utilizada a média obtida na pesquisa. Esses dados encontram-se na
tabela 18.

Tabela 18
Partlletros utilizados para alguns profissionais de apoio técnico e administrativo e tlédia salarial obtida na pesquisa

--------------------------------------------------------------------Qualific. Profissional I
I

: parêmetro-------------------------t------------------------------------------Dosimetrista US$ 629,00 um/4 horas diárias

Média S,alarial Quantidade/

Enfermeiro US$ 50:3,OCl um/6 horas diárias
Administrador US$ 827,00 um/8 horas diárias
Secretaria/Recep~~o US$ 294,00 um/l000 atendimentos
Servi~os Gerais US$ 182,00 dois/8 horas diária.s

For-em estabelecidos dois cemários par.!:\o cálculo do custo
unitàrio por campo. No primeiro cenário foram considerados os
equipamentos: um acelerador linear de baixa energia, uma unidade de
cobalto, uma alta
de planejamento e
dose. No segundo,
equipamento de alta

taxa de dose (ATD/HDR), um simulador, um sistema
três conjuntos de braquiterapia de baixa taxa de
foram considerados todos os citados, exceto o
tal<é:\de dose.

De acordo com os parêmetros adotados, a tabela 19 resume o
número de profissionais necessários ao funcionamento dos servi;os
hipotéticos criados, nos dois cenários a 100%,
capacidade.

501. e. 301. da

A quantidade de pessoal calculada é suficiente para
operacionaliza~~o do serviio,
para os procedimentos de

em todos os equipamentos, inclusive
braquiterapia convencional e para

substituii~O de férias e licen;as médicas.

Foi considerado, além dos profissionais citados na tabela
19, um médico para coordenar asat.ividades do serviio, em periodo
integral de trabalho, com remunera~~o igual a quatro vezes o salário
do médico radioterapeuta.



Tabela 19
Nfimero de profissionais por ·categoria, ã capacidade de 100%, 50% e 30% de funcionamento do serviço, cenârios 1 e 2

-~------------------------------------------------------------------

Médico Radioterapeuta

Capacidade: 100% : 50% : 30%--------------~--------------~--------------~------------I I I

enário : : :
1 2 : 1 2: 1 2______________ L L _

I I
I8 7 4 4 3 3

Categoria
Profissional

Fisico em Medicina 4 4 2 2 1 1
Técnico em Radioterapia 12 11 7 7 4 4
Dosimetrista 3 3 2 :2 1 1
Enfermeiro 2 2 1 1 1 1
Administrador 1 1 1 1 1 1
Secretaria/Recep;~o 4 ":!' 2 2 2 2...'
Servi;os Gerais 5 4 3 3 2 2

Para cada cenário foram calculados o investimento inicial
(tabela 20) e a receita à capacidade plena, que se encontram nas
tabelas 21 (para o cenário 1) e 22 (para o cenário 2)~

Tabela 20
Investimento inicial necessârio para tl cenârio 1 e o cenário 2.

(el! US$)

----------~-------------------------------------------------------
Alternativas Cenário 1 Cenário 2-----------------------~------------------------------------------I

Equipamentos 1.931.500,00 1.481.500,00

Taxas e impostos 347.670,00 266.670,00

Edifica;~es e Terreno 386.300,00 296.300,00-----------------------~------------------------------------------I

TOTAL DO INVESTIMENTO 2.665.470,00 2.044.470,00
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Tabela 21
Recei ta à capacidade plena, para o cenário 1

-------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------
I,

N° de : N° de I N° de r----------------------------------------------------------------Pac. : Aplic.1 : Callpos2: Part.(CH3) : Conv.(CH3): Cr$ : US$---------.J----------:----------t-----------------t---------- ...-----+----------------,.-------------
59 1280: 2560 : 143.360 : 102.400 : 19.660.800,00: 49.434,00

I I • I ,
• I • I t

653 I 1632: 91.392 I 65.280: 12.533.760,00: 31.514,00
I I I
I I I

142: 190.053 135.752: 26.064.400,00: 65.535,00
I I I
I I I

22 I 9.240 6.600: 1.267.200,00:
I I
I I

: 4.431.200,00: 11.142,00
I I

J I I' I I I---------------------r---------t---------1----------r----------------r----------------r----------------t-------------
T O T A L : 159 : 2256 : 4515: 466.525 : 332.942 : 63.957.360,00: 160.811,00

I I I r 1 I I

RECEITA

Acelerador Linear
Unidade de Cobalto 30

Alta Taxa de Dose 48 142

Radiololdagea4 22 22 3.186,00

Planej./Simul." 159 159 159 32.480 22.910

1 - Cada tratamento no acelerador linear e na unidade de cobalto teve dura~~o de 22 dias e na alta taxa de dose
(ATD/HDR) 3 dias;
2 - Foram considerados: 2 campos/atendimento no acelerador linear e 2,5 callpos/atendimento na unidade de cobalto;
3 - CH representa o Coeficiente de Honorários da Tabela de Honorários Médicos da Associa~~o Médica Brasileira (1 CH =
Cr$ 80,00)
4 -Todos os casos foral de radiolloldagem de útero;
5 - Seria posslvel realizar 640 sillulaçbes e 426 planejamentos. No entanto, a capacidade de atendilento é de 159
pacientes por lês. Assil, o simulador ficará ocioso e. 75X do tempo e o siste.a de planejamento el 63%.

Tabela 22
Receita à capacidade plena, para o cenário 2

----------------------------------------------------------------_ ..-------_._---------------------------------------Itens : : : RECEITA
: N° de : N° de : N° de ~----------------------------------------------------------------Equipamentos : Pac. : Aplic.1 : Calpos2: Part.(CH3l : Conv.(CH3) : Cr$ : US$______________________ ~ ~ L l 1 ~ _
i I I I I I IAcelerador Linear : 59 : 1280 : 2560: 143.360 : 102.400 : 19.660.800,00: 49.434,00
I " I • I
• f I I IUnidade de Cobalto: 30 653: 1632: 91.392 I 65.280 12.533.760,00: 31.514,00
I • 1 t
I I I IRadiololdagel4 : 22 22: 22: 9.240 6.600 1.267.200,00: 3.186,00
I 1 I I
I I I IPlanej./Silul.:I I 111 111: 111: 22.736 15.950 3.094.880,00: 7.782,00

I I I
I t I I I I_____________________l ~ ~ L 1 1 ~ ---------
I I I I I I I

T O T A L I 111 : 2066 : 4325 I 266.728 : 190.230 : 36.556.640,00: 91.916,00
'I I I 1

1 - Cada trataaento no acelerador linear e na unidade de cobalto teve duraç~o de 22 dias e na alta taxa de dose
(ATD/HDR) 3 dias;
2 - Fora. considerados: 2 campos/atendimento no acelerador linear e 2,5 calpos/atendilento na unidade de cobalto;
3 - CH representa o Coeficiente de Honorários da Tabela de Honorários Médicos da Associaç~o Médica Brasileira (1 CH =
Cr$ 80,00)
4 - Todos os casos fora. de radiololdagel de dtero;
5 - Seria posslvel realizar 640 silulaçbes e 426 planejamentos. No entanto, a capacidade de atendi.ento é de 111
pacientes por lês. Assia, o simulador ficará ocioso ell 837. do tempo e o sistela de planejamento el 74%.

Os custos totais foram calculados para os dois cenários, à

100%, 50% e 30% da capacidade do serviio e encontram-se, juntamente
com o custo unitário por campo, na tabela 23, para o cenário 1 e na
tabela 24, para o cenário 2.



Custo total do servi,o a 100%, 50% e :30% da capacidade, cen~rio 1

CUSTOS
FIXOS

Pessoal+encargos sociais •••
Manuten~~o do equipamento ••
Deprecia~~o ••••••••••••••••
Pe~as de reposi~~o •••••••.•
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS •••••

VARIAVEIS
Material de consu~o ••••••••
Manuten~~o predial •••••••••
Outros custos indiretos ••••
TOTAL DOS CUSTOS VARIAVEIS •

TOTAL DOS CUSTOS ••••••••••...

100,.
US$

42.415,00
9.660,00

16.100,00
2.500,00

50,.
US$

26.728,00
9.660,00

16.100,00
2.500,00

70.675,00 54.988,00

500,00
1.500,00
2.700,00

250,00
750,00

1.350,00
4.700,00 2.350,00=========== =========== ===========

50.497,0075.375,00 57.338,00

Custo total do servi~o a 100%, 50% e 30% da capacidade, cenário 2

CUSTOS
FIXOS

Pessoal+encargos sociais •••
Manuten~~o do equipam~nto ••
Depr~cia~~o ••••••••••••••••
Pe~as de reposi~~o •••••••••
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS •••.•

VARIAVEISl02
Material de consumo- ••••••••
Manuten~~o predial •••••••••
Outros ~ustos indiretos ••••
TOTAL DOS CUSTOS VARIAVEIS •

TOTAL DOS CUSTOS .••••••••.•••

30,.
US$

20.827,00
9.660,00

16.100,00
2.500,00

49.087,00

150,00
450,00
810,00---------1.410,00

10O,. 50,. 3O,.
US$' US$ US$

39.286,00 26.727,00 20.827,00
7.410,00 7.410,00 7.410,00

12 ._3500,00 12.350,00 12.350,00
1.:1:60,00 1.160,00 1.160,00----------- ---------- ----------60.206,00 47.647,00 41.747,00

:S50,00 175,00 105,00
1.050,00 525,00 315,00
1.900,00 950,00 570,00---------- --------- ---------3. :~OO,00 1.650,00 990,00

============ =========== ===========
63. ~50b,00 49.297,00 42.737,00

102Foi extralda Ula rela~lo de cada custo vari~vel, el relar,10 ao total de pacientes do cenário 1 e aplicada ao·
cen~rio 2.



Tabela :23
Custo unitlrio por calpo e capacidade funcional para o cen4rio 1

-------------------------------------------------------------------
Item : N° de : N° de : CUSTO (US$)

: Atend. : Campos :---------------------------Capacidade : : : TOTAL : UNITARIO---------------------- --------~--------~----------------~----------I I I I100% 2256 : 4515 I 75.375,00 : 16,69
I I

I

50% 1128
677

2258 57.338,00
50.497,00

25,39
30% 1355 37,27

Comparados aos preios praticados, o custo unitário s6 foi
maior quando o serviio. estava a plena capacidade e o paciente era
particular. Para pacientes convenia~os (remuneraiao pela tabela da
AMB), o custo unitário do serviio apre~entou-se sempre superior.

Tabela 24
Custo uni Urio por caspc e capacidadê funcional para o cen4rio 2

-------------------------------------------------------------------
: N° de : N° de : CUSTO (US$)
: Atend. : Campos :---~-----------------------Capacidade :: TOTAL : UNITARIO---------------------- --------~--------~----------------~----------I I I

I

Item

100% 2066 4325 63.506,00 14,68
50% 1033 2163 49.297,00 22,79
30% 620 1298 42.737,00 32,93

A situaiao no cenário 2 apresentou-se semelhante à do
cenário 1, para as capacidades de 50 e 30%. Em pleno funcionamento
do serviio, o custo unitário foi inferior em 9% para o pre;o dos
pacientes conveniados e 35% para o de particulares.

o retorno sobre o investimento, calculado pela fórmula da
p.57, encontra-se nas tabelas 25 e 26, respectivamente, para os
cenários 1 e 2, às capacidades de 100%, 50% e 30% de funcionamento
do serviio.



Tabela 25
'Retorno sobre o investimento, cenârio 1, ~s capacidades de 100%, 50% e 30%de funcionalento do serviço

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item : Custo lucro lucro ROI

. Receita Total Operac. l1qaido :--------------------
Capacidade (US$) . (US$) (US$) (US$)l: 1 anos----..------------ ":--------------------------------------------._---------------------------------1~------------------

100% : 1.929.732,00 904.500,00 1.025.232,00 692.032,00 25,96 3a 1011

50%

30%

964.866,00

578.920,00

688.056,00

605.964,00

276.810,00

(27.044,00)

186.847,00

(27.044,001

7,01 14a .311

1 - O lucro l1qüido foi obtido aplicando-se 67,5% ao lutrn operacional, cuja diferença representa encargos
tribuUrios de 32,5%.

No cenário 1, a 100% d~ capacidade, o retcirno .obre o
investimento é de três anos e dez meses, bastante atrativo. Já a 50%
da capacidade o retorno é de 14 anos e três meses, enquanto a 30% da
capacidade o servi~o é inviável, ou seja, permanece em situa;~o de
preJulzo.

Para
.capacidade,

que o
seja de

retorno sobr-e o investimento, a 50% da
7 anos, periodo ateitável para investimentos,

deve haver um aumento no pre;o atualmente praticado da ordem de 30%.

A situa;~o do cenário 2, apresentada na tabela 26, somente é

viável para capacidade plena,
de oito anos e dez
é inviável,

oferecendo um retorno sobre o
meses. A 50 e 30% da capacidade o

fornecendo prejuizo da ordem de
investimento
investimento
US$ 40.000,00 ~ US$ 182.000,00, aci ano, respectivamente.

Tabela 26
Retorno sobre o investimento, cenârio 2, às capacidades de 100%, 50%I! 30%de funcionamento do sl!rviço

-----------------{---------------------------------------------,-----------------------------------------------------
Itell : Custo Lucro Lucro ROI

Recei ta Total Operac. l1qaido :--------------------
Capacidade ,(US$) (US$) (US$) (US$)l: X anos

------~----------,----------------------------------------------------------------------------{--------------------
100% I 1.102.992,00 762.072,00 340.920,00 230.121,00: 11,26 Ba 10"

50%

30%

551.496,00

330.898,00

591. 564,00

512.844,00

(40.068,001

(181. 946,00)

(40.068,001

(181.946,00)

1 - O lucro liqUido foi obtido aplicando-se 67,51 ao lucro operacional, cuja diferen~a rl!presenta I!ncargos
tribut~rios de 32,5%;



Para que o retor-no sobre i:::l investimento seja de 7 anos~ à
capacidade de 50%, o pre~o praticado deve ser majorado em 86%.
Considerando-se um retorno de 10 anos~ periodo estabelecido para a
deprecia~~o dos equipamentos~ deverá haver um aumento dos pre;os da
ordem de 62%, em rela~~o aos atuais praticados.

4 - Qualidade assegurada em radioterapia

E conhecida, em caráter internacional, a necessidade de
implantar um programa de qualidade assegurada em radioterapia, para
melhorar os resultados terapêuticos do tratamento, independentemente
se paliativo ou curativo. Por outro lado, é também sabido que
existem problemas conceituais para definir o que é essa qualidade e
de que maneira deve ser medida.

Todos os itens apresentados até o momento em nosso levantamento
est~o diretamente relacionados com os aspectos da qualidade do
servi~o. Número de máquinas por tipo, quantidade de profissionais,
programas de forma~~o e reciclagem de pessoal, s~o alguns exemplos
de qUalidade na área administrativa. Na técnica ouclinica, a
defini;~o precisa da regi~o a ser tratada, o planejamento adequado,
a precis~o e a exatid~o na dose dada s~o igualmente importantes. Os
servi~os que controlam e planeja~ bem todos esses itens, tendem a
oferecer um tratamento adequado ao paciente.

No Brasil, nosso levantamento limitou-se à área administrativa.
No entanto, mesmo na área técnica e clinica, quando se fala, por
exemplo, de exatid~o da dose a ser administrada ao paciente, existem
alguns aspectos administrativos que foram levantados em nossa
pesquisa.

Dentre eles, procuramos avaliar qual tem sido o papel da
Comiss~o Nacional de Energia Nuclear no que se refere às instala;~es
e às visitas de fiscaliza;~o que E~sta faz aos servi;os. No que se
refere aos equipamentos foram feitc~sque!;ót~,essobre a periodicidade
com que s~o realizadas as dosimetrias e em que condi;~es encontram-
se os equipamentos que possibilitam realizá-las, como também, a
periodicidade com que s~o feitos os inventários das fontes seladas.



Como forma-de prote~~ci à saúde do trabalhador, foi pesquisado
sobre o uso dos dosimetros pessoais e sobre o programa de controle
da saúde dq empregado através de exames clinicos a que é submetido.
O último item s6 foi abordado para os municipios de S~o Paulo e Rio
de Janeiro.

4.1 ~ Papel da CNEN enquanto 6rg~o fiscalizador

No municipio de S~o Paulo todos os servi;os responderam que a
CNEN aprovou o projeto de constru;~CI, bem como inspecionou as obras,
exceto dois deles que foram construidos anteriormente à exi~t@ncia
da entidade. Situa;~o semelhante ocorreu no municipio do Rio de
Janeiro.

elas
QL.\anto às visitas de fiscali2:a;~0 também todos relataram que
existem, porém n~o têm periodicidade pré-estabelecida, ficando

a cargo da própria CNEN determinar qual o momento de fazê-sempre
las.

o levantamento feito no Rio de Janeiro revelou resultado
semelhante ao obtido em S~o Paulo. Dos servi;os visitados apenas um
disse n~o receber a visita da CNEN. Sem precisar a data, frisou que
antigamente recebia visitas periódicas, mas que há algum tempo isso
já n~o ocorre e um preferiu n~o responder à pergunta. Também nesse
municipio, a periodicLdade em que elas s~o feitas fica a crité~ib da
própria CNEN.

Nas demais cidades do pais, somente um servi;o n~o recebe
visitas da CNEN, enquanto ~6 dos entrevistados (97%) recebem, com
periodicidades variadas. Desde visitas trimestrais (um Onico
servi;o) até visitas a cada três anos (também um 6nico servi;o). As
periodicidades mais freqUentes foram a cada ano (9 servi;os) e a
cada dois anos (8 servi;os). Sete, n~o informaram qual a freq~ência
das visitas e seis relataram ser a critério da pr6pria CNEN. Apenas
um servi;o, do Estado de S~o Paulo, informou estar recebendo visitas
da Vigil8ncia Sanitária de S~o Paulo.

Visitas sem estipular a periodocidade, por um lado s~o
positivas, pois envolvem o fator surpresa, que permite mais
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facilmente detectar problemas diários que poderiam ser contornados,
caso o servi~o soubesse da visita.

No entanto, por outro lado, muitos servi~os informaram que,
embora as visitas sejam feita., a periodicidade é esporádica e
eventual. N~o se pretende afirmc\r que os serviç:os s6 tenham
qualidade se forem inspecionados. Mas, se existe um 6rgao, a CNEN,

.que em conjunto com as Secretarias de Estado da Saúde, têm a funç:~o
de verificar se as normas estabelE~cidas est~o sendo seguidas, esta
fun~~o deve ser executada.

4.2 - Seguran~a dos trabalhadores

Os trabalhadores e.t~o protegidos quanto ao meio ambiente em
que operam, pois todas as constru~~es foram feitas com base nas
normas internacionais vigentes e além disso, teoricamente aprovadas
e fiscalizadas pela CNEN, como vimos anteriormente. Assim, a
preocupaç:~o deve recair sobre a c:lose máx í.ma 'permissivel (DMP),
adquirida ao longo dos anos de trabalho ou decorrente de uma
exposiç:~o acidental. A DMP é estabelecida em 100 mR/semana e obedece
à seguinte rela;~o: D=5(N-18), onde: O é a dose acumulada em rem e N
é a idade, em anos ~103

Essa dose absorvida é conseguida mediante a leitura dos
dosimetros pessoais de
especializad~s, e deve

cada individuo, feita
ser controlada pelo fisico

por empresas
responsável do

servi~o. Portanto, o uso adequado e peri6dico dos dosimetros deve
ser uma prática corrente em todos os serviços.

Os resultados de nossa pesquisa revelaram que todas as
~nstitui;~es de S~o Paulo e do Rio de Janeiro (exceto uma que n~o
respondeu) têm dosimetros pessoais para os trabalhadores e todos os
envolvidos com radia;~o ionizante os utilizam de maneira adequada.
Uma das institui~~es de S~o Paulo revelou que n~o é fornecido
dosimetro aos médicos pois estes s~o autOnomos dentro do serviç:o.

103Anna "aria C.de Araajo, Prote~~o Radiolbgica, in Kinistério da Safide, Secretaria de Ass."édica, Divislo Nacional
de Câncer, Ministério das Kinas e Energia, CNEN, Laboratório de Dosimetria, Wanual de Radioterapia (Rio de Janeiro:
1970), p.207-209.

~iBLIOTE(A KARLA. BOEDECKER
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Nas demais cidades do pais todos os pesquisados responderam
que os funcion~rios e médicos utilizam os doslmetros pessoais de
acordo com o estabelecido, exceto uma i~stitui~~o qué n~o respondeu
se os médicos do serviio também utilizam.

Além da utilizai~o corréta dos dos1met~os pessoais, as
institui;~es devem preocupar-se com a realiza;~o de exames pré-
admissionais, periódicos e pós-demissionais nos trabalhadores, para
assegurar que estes n~o est~o com dose excessiva de radia;~o no
corpo.

Nesse sentido, para os municipios de S~o Paulo e Rio de
Janeiro havia uma questao especlficasobre o assunto. Os exames pré-
admissionais s~o realizados em sete das onze instituii~es de s~o
Paulo e em cinco das oito do Rio de Janeiro. Uma institui~~o de cada
municlpion~o respondeu à pergunta. Exames periódicos s~o realizados
em nove e seis institui;~es, respectivamente. Exames pós-
demissionais somente foram relatados por uma institui~~o em cada
municlpio.

A periodicidade com que s~o realizados os exames periódicos
n~o variou muito entre os dois municlpios. A maioria faz exames
semestrais. Apenas uma em S~o Paulo e uma no Rio de Janeiro o fazem
anualmente. Neste último, duas institui;~es realizam os testes a
cada três meses.

Os dados apres~ntados revelam uma preocupa;~o da institui;~o
quanto à saúde do trabalhador, além de estarem em cumprimento com as
normas estabelecidas pela CNEN e Ministério da Saúde.

4.3 - Equipamentos de megavoltagem

Como já exposto anteriormente, muitas s~o as fontes de erro na
aplica;~o da radioterapia. Dentre elas est~o as deficiências na
localiza;~o do tumor, -na imobiliza;~o do pacienté, na posi;~o do
feixe e a falta de precis~o dos equipamentos.



Um programa minimo de qualidade assegurada poderia oferecer
condi;~es adequadas de precis~o do equipamento. Nesse sentido,
embora em nosso pais n~o se tenha um programa extensivo de qualidade
que abranja todos os àspectos, dever-se-i.o estar sendo adotados os
critérios estabelecidos por organiza~~es internacionais, como o
Colégio Americano de Fisicos em Medicina, a Associa~~o Americana de
Flsicos em Medicina, a Comiss~o Internacional de Unidades e Medidas
Radioativas (ICRU), a Agência Internacional de Energia AtOmica
(IAEA), a Comiss.o Internacional de Rádio-Prote~.o (ICRP), dentre
outras, para estarmos procedendo adosimetrias peri6dicas de acordo
com o preconiza~o.

o resultado de nosso levantamento quanto à periodicidade em
que s.o feitas as dosimetrias, revelou que no municlpib de S~o Paulo
s.o feitas mensalmente em tinco institui~~es, quinzenalmente em uma,
semanalmente em quatro e uma n~o respondeu.

No Rio de Janeiro, uma institui;~o faz semanalmente, trés
fazem mensalmente e quatro fazem a cada seis meses. O resultado
obtido para as demais cidades do pais apresentou varia~~es muito
grandes, desde dosimetrias semanais (4 servi;os), até anuais (3
servi;os). A maior concentra~.o permaneceu nas feitas mensalmente
(14 institui;ôes).

No que se refere a aceleradores lineares, ALMOND e BJARNGARD1"
salientam a importancia da freqBência das dosimetrias, afirmando que
esta~ precisam ser feitas diária (várias medidas), semanal, mensal e
anualmente. Em cada uma delas existe uma lista de verifita;ôes, com
complexidade crescente.

RASSOW1~ apresenta em seu artigo as diferen;as existentes
entre duas entidades (a Comiss.o Internacional Eletrotécnica - IEC e
o DIN Deutsches Institut fUr Normung, da Alemanha) quanto à

periodicidade das dosimetrias em um acelerador linear CLINAC 1800,
da Varian. O programa da IEC n~o tem caráter obrigatório, s~o

l04Peter R.Al~ond and Bengt E.Bjarngard, Guality Assurance Df Linear Accelerators, Kedical Physics Morld, Volule 5,
nfiaero2 (1989), p.S.

lO~Jargen Rassow, op.cit., p.53.



oferecidas recomenda~~es,
obrigat6rias. No estudo,
com o programa da IEC

enquan1:.0 as normas do DIN s~o
o autor revela que s~o feitas, de acordo

3000 medidas e pelo do DIN 1140,
aproximadamente, por ano, no equipamerito citado. A verifica~~o de
cada item era consid~rada como uma medida.

De acordo com esses estudos, a situa~~o da periodicidade da~
dosimetrias é insuficiente para todos os servi~os pesquisados. Em
S~o Paulo e no Rio de Janeiro todos eles possuem seus próprios
instrumentos de medida, devidamente calibrados. Nos demais
municipios, duas instituiç~es n~o têm os equipamentos necessários
para efetuar a dosimetria. Uma delas relatou que efetua medidas uma
vez por ano, com instrumentos de outra institui;~o e outro n~o
respondeu sobre a periodicidade· em que s~o realizadas as
dosimetrias.

o resultado sobre o inventário das fontes seladas revelou o
que era esperado. A maioria das institui~~es, 5 em 9 que pos~uem em
S~o Paulo, fazem o inventário mensalmente, três fazem a cada três
meses (os servi~os s~o obrigados a enviar trimestralmente à CNEN um
relatório detalhado sobre as fonte!~ seladas existentes) e uma faz
semanalmente. Muitos relataram informalmente que a cada vez que elas
s~o utilizadas é feito o inventário.

No Rio de Janeiro três d6s cinco servi;os que possuem fontes
seladas fazem o inventário a cada seis meses e uma a cada três
meses. A última delas tem o matE:?rial, mas está desativado no
moménto, em poder da CNEN, como exposto anteriormente.

A maior periodicidade encontrada nas demais cidades foi a
trimestral (14 em 33 servi~os~. Posteriormente, vieram os que fazem
inventário mensal (12); semanal, três servi~os; semestral, dois
servi~os e um último que faz inventário das fontes seladas uma vez
por ano.
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A Radioterapia, modalidade t~o importante no tratamento do
paciente oncológico, tem se apresentado insuficiente para a demanda
de pacientes, no Brasil. Muitas raz~es, retratadas neste estudo,
possibilitam que a situa;~o atual dessa especialidade esteja em tal
situa;~o.

HA várias décadas, paises desenvolvidoj têm estruturado o
atendimento a esses pacientes de maneira raci6nal. E conhecida a
necessidade de se estabelecer programas abrangentes dentro do pais
para se controlar e combater o c.ncer.

Experiências de outros paises, como as relatadas por MAHFOUZ et
al.l~ na implementa;~o de um projeto piloto para detec;~o precoce e
tratamento por braquiterapia de c.ncer de colo de útero no Egito;
por WALSTAM e EINHORNl07 na implantal;:~ode um núcleo de radioterapia
em Nairóbia (Kenia Africa), em 1968, para introduzir essa
modalidade de tratamento naquela regi~o e outras, revelam que é
possivel estabelecer uma sistemática eficaz para controle da doen;a,
mesmo em áreas em desenvolvimento.

Nosso pais idealizou vários planos de a;~o no transcorrer deste
século. Porém, todos esbarraram em dificuldades das mais diversas
ordens, que impediram o alcance a um resultado satisfatório. Nossa
pesquisa, no que se refere à radioterapia,
conclus~es, quanto a:

permitiu as seguintes

1 - Recursos materiais

a - Os servi;os de radioterapia no Brasil s~o insuficientes para
atender a demanda, no entanto em algumas regi~es s~o ociosos (nas
demais cidades do pais, excetuando-se a de S~o Paulo e Rio de
Janeiro, há uma ociosidade de 33% nos servi;os);

l0611.1I.lIahfouz et aI., Earlier Detedion Df Carcinoli Df. the Cervix Uteri in 510111y Developíng Countries, in IAEA,
Radiotherapy in Developing Countries - Proceedings of an'Internafional Sy.posiul OR Radiotherapy in Developieg
Countries (Viena: International Atolllie Energy Ageney, 19B7), p.40B.

l07R.Walstal and J.Eínhorn, The Establishlent Df Radiotherapy in a Developing Country, in IAEA, Radiotherapy in
Developing Countries - Proceedings of an lnternational Sy.posiUI Da Radiotherapy ia Developing Countries (Viena:
International Atollie Energy Ageney, 19B7), p. 414 e 41B.
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b - No minimo 55% dos equipamentos est~o obsoletos (instalados antes
de 1980);

c - 41% dos equipamentos s~o de ortovoltagem que comprovadamente n~o
é o melhor método de tratamento;

d Existe um número muito limitado de simuladores o que prejudica
a qualidade do atendimento oferecido;

e A braquiterapia, de baixa ou de alta taxa de dose, é um recurso
pouco utilizado, embora menos oneroso que outros e efi~iente para
vários tipos de c~ncer;

f 2 a 4% dos pacientes deixam de ter acesso ou têm seus
tratamentos inte~rompidos devido à paralisa;~o do equipamento;

9 21% dos equipamentos ficam parados mais de 13 dias ao ano para
conserto;

h Existe um déficit de 935 equipamentos, no Brasil, se o
par.metro adotado for de 8 equipamentos para cada um milh~o de
habitantes (número de equipamentos hoje disponivel para tratamento
nos paises desenvolvidos), o que representa um aumento de 353% em
rela~~o aos equipamentos hoje eHistentes;

i - A ociosidade do servi~o, embora este déficit absurdo, reflete a
falta de acesso da popula~~o ao atendimento devido à distribui;~o
n~oequitativa;

j - A amplia~~o pretendida pelos servi;osn~o será suficiente para
atender o número de pacientes estimados com c8ncer, que ir~o
necessitar desse recurso terapêutico;

2 - Recursos humanos

a - Os cursos de forma~.o s~o em número limitado. Para médicos
radioterapeutas s~o em número de oito e para fisicos em medicina de
três, considerando todo o pais;
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b - Há um número ins~ficiente de profissionais para a demanda
estimada de pacientes. Essa deficiência atinge de 2 a 3 médicos

Aradioterapeutas para cada 1000 pacientes atendidos e de 2 fisicos
em medicina para cada 1000 pacientes atendidos;

c - As institui;~es participam pouco do processo de aprimoramento ou
reciclagem dos profissionais: três institui;~es (13%) dos municipios

i" de S~o Paulo e do Rio de Janeiro patrocinam viagens ao exterior para
seus profissionais;

3 - Recurs6s financeirqs

a - O montante necessário para suprir as deficiências é muito
elevado para paises em desenvolvimento, como é o nosso caso: cerca
de um bilh~o de d6lares, em um periodo de oito anos;

b O custo unitário, a 100% da capacidade de funcion~mento é de
US$ 16,69 quando se considera o equipamento de alta taxa de dose e
de US$ 14,68 excluindo-se este equipamento;

c Ao
aumento

se considerar o equipamento de alta taxa de dose, há um
nos custos da ordem de 19% contra. um aumento de receita de

supondo que o servi;o esteja a 100% da capacidade de75%,
funcionamento;

d - Com o equipamento de alta taxa de dose, o ret6rno sobre o
investimento é de três anos e dez meses a 100% da capacidade e de 14
anos e três meses a 50% da capacidade;

e - Sem o equipamento de alta taxa de dose s6 é possivel reto~nar?
investimento a 100% da capacidade e demora oito anos e dez meses
para retorná-lo;

f De acordo com os cenários criados, considerando-se que os custos
s~o os minimos (considerou-se, in~lusive, que os médicos sejam todos
contratados, o que acontece em poucos servi;os, atualmente) os
pre;os praticados, para pacientes conveniados, est~o defasados em
30%, se a servi;o possuir equipamento de alta taxa de dose"e 86% se
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n~o possuir, caso a op~~o seja retornar o investimento em sete anos
e operar a 50% da capacidade;

9 - Como os pre~os da Associa;~o Médica Brasileira s~o superiores em
193%, para acelerador linear e cobalto, que os praticados pela
Previdência Social, torna-se inviável um servi;o operar atendendo
grande parte ou exclusivamente pacientes previdenciários;

4 - Qualidade assegurada em radioterapia

a - O controle da saúde dos trabalhadores apresentou-se adequado
dentro do estipulado pelas norma.s estabelecidas, quanto à utiliza;~o
de dosimetros pessoais;

b - Em 64% das institui~~es pesquisadas nos municipios de S~o Paulo
e Rio de Janeiro s~o feitos exames periódicos nOs trabalhadores, com
periOdiCidade semestral, também consoante com as normas vigentes;

c Há um comprometimento da qualidade assegurada do servi~o quando
se considera a periodicidade das dosimetrias que n~o segue
rigorosamente as normas preconizad.s pelos órg~os internacionais.
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1 - Guestionârio aplicado aos municlpios de S~o Paulo e Rio
de Janeiro

QUESTIONARIO

NO/'lE DA INSTITUI~O: __ ------------------------------
ENDEREço: ~ ---'-_
BAIRRO: CIDADE: ESTADO: CEP: _

NOME DO ENTREVISTADO: CARGO: .-;.... __

HORARIO DE FUNCIONAI'IENTO: de a --
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES:

___ I I _
• das às lIoras

FONE: I; __ _______ R. _

As quest~es de 01 a 04 referem-se às instala;~es do Servi;o.

1 - Especifique a àrea total do terreno e a àrea construida e se as
instala~Oes s~o pr6prias ou alugadasl
Area total do terreno:
Area total construida:
Area própria'? :_: N~o. Valor do aluguel por lês: CrS _

2 - A CNEN aprovou o projeto de constru~~o?

:_: Sim I I
I_I N~o

3 - A CNEN inspecionou as obras de constru~~o?

I I
I_I Sim I I

I_I N~o

4 - O alvarà de funcionamento é renovado periodicamente?

I I
I_I Sim :_: N~o. Data do último alvará: / /



As queste!es de
no Servi~o.

05 a 12 referem-se aos recursos mate~iais existentes

5 - Preencha o quadro abaixo, especificando todos os equipamentos que
constam no Servi~o (se o espaç:o for insuficiente. complete em folha
anexa no final do questionário - p.10)a

EQUIPAKENTO FABRICANTE PROCEDENCIA :ANO DE INSTAlo : TKP'
.1

• TKP - Tellpo llêdiode paralisa~~o. Considere saliente os dias úteis e utilize:
A - se TKP lenor que 03 dias/ano; B - se TKP entre 03 e 12 dias/ano;
C - seTKP entre 12 e 25 dias/ano; D - se TKP entre 25 e 60 dias/ano e
E - se TKP .aior que 60 dias/ano.

6 - Os manuais de instruç:~o dos equipamentos est~o no Servi~o para
consulta em caso de necessidade?
1 1 De todos os equipamentos'-'
, , Da maioria dos equipamentos'-'
1 , Da minoria dos equipamentos'-'
, , De nenhum equipamento'-'

7 - O fabricante, quando da instalaç:~o dos equipamentos, ofereceu
treinamento a:
, ,
'-' radioterapeutas, fisicos e engenheiros de manuten~~o
, ,
'-' radioterapeutas
1 ,

'-' fisicos
, ,
'-' engenheiro de manuten~~o de equipamento
, 1

'-' técnico de manuteni~o de equipamento
, ,,._, n~o ofereceu treinamento
, ,
'-' outro~. Especifique:

, \
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8 - O fabricante permanece assistind!D ao comprador quanto ai

Reciclagem de pessoal técn.? , ,'--..' Sim :__ : N~o. Peridiocidade:
Manuten;~o do equipamento? , ,

' __ I Sim , ,
' __ I N~o

Informa;tt!essobre novas tecnologias? , ,
' __ I Sim , ,

l_I N~o
Outros. Especifiquec

9 - Existem equipamentos importados que n~o est~o sendo utilizados no
Serviç:o?

, ,
l_I Sim , ,

l_I N~o. Por quê?

10 - Especifique a média mensal (dos últimos doze meses) de pacientes
atendidos, por aparelho e seu respectivo número de aplica(ji:tses(se o
espaç:o for insuficiente, utilize folha complementar no final do
questionArio - p.l0):

APARELHO PACIENTES ATENDIDOS N° DE APLICAÇOES

11 - A assistência técnica (manuten(ji::lodos equipamentos) é feita por:
, ,
l_I pessoal pr6prio. Especifique a qualifica(ji:~odo profissional: _

, ,
l_I empresa contratada nacional. Qual?

:

, ,
l_I empresa contratada estrangeira. Qual?
-', ,

l_I contrato de manuten;~o com o fabricante
I Il_I outros. Especifique:

-.y
..l
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12 - Existe estoque de pe~as de reposi~~o?

:_: Sim :.,_: Algumas

Se NAO, como é feita a substitui~~o, quando necessária?

As quest~es de 13 a 22 referem-se às medidas de radioprote~~o adotadas
em seu Serviç:o.

13 - Todos os envolvidos com radiaç:~o ionizante têm dosimetro?

:_: Sim :_. : N~o

Inclusive os médicos? , ,
l_i Sim , ,

l_I N~o. Por quê?

14 - Os trabalhadores têm a descrilp~o de suas atividades por escrito?
, ,'_I Sim N~o

15 - Existe um programa para controle da saúde dos trabalhadores?

pré-admissional , ,
l_I Sim , I

l_I N~o

exames peri6dicos: , ,
'-' Sim . ,'_I N~o. Periodicidade:

p6s-demissional : , ,
'-' Sim . ,

l_I N~o

16 - Possui supervisor de radioproteç:~odurante todo o horário de
funcionamento?

, ,
l_I Sim , ,

l_I N~o

Especifique quantos:

17 - O plano de radioprote~~o está descrito formalmente e aprovado
pela CNEN?

, ,
'-' Sim , ,'_I N~o

18 - A CNEN faz visitas de fiscalizaç~o ao Servilpo?
, ,
'-' Sim , ,'_I N~o. Periodicidade:



19 - O relatório semestral das atividades desenvolvidas no perlodo é
feito e enviado à Secretaria da Saúde?

, ,
'-' Sim' , ,

'-' N~o

20 - Possui inétrumentos como câmaras de ioniza~~o para efetuar a
dosimetria dos equipamentos?

, ,
'-' Sim. Periodicidade: , ,

'-' N~o

21 - Estes instrumentos est~o em perfeitas condi~~es de uso:
, ,
'-' Sim , ,

'-' Ngco

22 - E feito o inventário das fontes seladas?
, ,,_, Sim. Periodicidade: , ,

I_I N~o

As quest~es de 23 a 29 referem-se aos recursos humanos existentes no
Servi~o.

23 - Especifique a composi.~o do quadro de pessoal contratado,
indicando a quantidade de profissionais, a quantidade destes que TEM
dedica~~o exclusiva, o salário inicial e as horas semanais de trabalho
(se o espa~o for insuficiente, utilize folha complementar anexa, no
final do questionário - p.ll):

PESSOAL CONTRATADO N° DE PROFISSIONAIS
:HORAS TRABALHADASDEDIC.EXCLUSIVA SALARIO INICIAL: (semanais),
IKêdlCO Radiohrapeuta ,-,

SICO -,,
IEnferlleiro

Adllinistrador
TêcnlCO e.Radloterapla
SecretAna

I::,.'



24 - Complete o quadro abaixo, especificando para cada profissional o
nlvel de imRortânç:ia de cada item dos cri.térios de selec;:~o, de
acordo comi (se o espaç:o for insuficiente, complete em folha anexa no
final do questionário p.ll)

o -nenhuma 1 -pouca 2 :-relativa 3 -grande 4 -imprescindivel

PROFISSIONAL TESTE DESELEÇAO EXPERIENCIAANTERIOR
FORMAÇfiO ACADeHICA

DEDICAíADEXCLUS VA TREINAM. ESPECIALIz. PQS-6RAD.

H~ditO Radl0terapeuta
Flsico
Enfenelro ,, .

Administrador ,,
IT~tnltO e. Radioterapia

Secretâria

25 - Especifique a quantidade de profissionais, a forma de remunera~~o
e as horas semanais de trabalho do pessoal autOnomo:

PESSOAL AUTONO"O N° DE PROFISSIONAIS
HORAS IRABALHADAS(seaanais)

nêd1to Rad10terapeuta
SitO

26 - Há um programa interno de treinamento aplicado aos trabalhadores?
, ,
'-' Sim , ,,_._, N.o (Passe para a quest~o 28)

'\ I



27 Especifique abaixo, o tipo de treinamento, por categoria
profissionál, a periodicidade que é fornecido e quem o forneceI

-------------------------------~--------------------------------------CATEGORIA PROFIS.'TIPO DE TREINAM.' INSTRUTOR 'PERIODIC.--------------------- __ .l .l .l _
Médico Radioterapeuta ' .' ,------------------- L L L _
Flsico I I I-----------------------L L L _
Téc.Radioterapia I I I--~--------------- L L L _
Enfermeiro I I I-----------------------L ~__L L _
Administrador I I ,-----------~------ L L L _
Secretaria ' I .,-------------------~ L L L _
Outros I I. I.-------------~------~--+----------------+-----~------------t----------------------------------+----------------+---~--------------t---------------------------~-----t----------------t------------------t----------

I I \

28 - A institui~~o/Servi~o oferece treinamento no exterior para:
Radioterapeutas? I I Sim I I N~o. Peridiocidade:f_I I_I

Flsicos? , , Sim , , N~o. Peridiocidade:'-' f_'

Eng.Manuten~~o? , , Sim , , N~o. Peridiocidade:'_I '_I

Técn.Manutenc;:~o? , , Sim I , N~o. Peridiocidade:'-' '-'
Enferm.Oncologia? I , Sim , , N~o. Peridiocidade:,_._, 1_'

Técn.Radioterapia? , , Sim , , N~o. Peridiocidade:1_' '-'
Outros. Especifique:

29 - Os profissioriaisatualizam-se/reciclam-se através de:
I ,

'-' viagens ao exterior com recurso próprio
, ,
'-' viagens ao exterior com recurso de outras instituic;:~es
, ,
'-' publicac;:~escientificas
, ,
'-' outros. Especifique:

7



As questeJes de 30 a 35 referem-se aos reCLlrsos financeiros envol vidas
no Servi~o.

30 - Complete o quadro abaixo, especifi.cando o custo de um paciente e
o pre~ode cada tipo de aplicai~ol

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREÇO
CUSTO :--------------------------------------------------------------------------

APLICAÇAO , : PART : CONV : INAI'IPS : OUTROS________________________j J L ~ ~ ----------

• I . I J I
t I I I t
I I • t I

------------------------1------------------+--------------------r-----------------~------------------1------------------
• • I I 1
I I I I t

------------------------1------------------+--------------------r-----------------~------------------1------------------
Radioter. Convencional : : : : :

-------·-----------------1------------------t--------------------r-----------------~------------------1------------------
, 1 I I I
I f 1 I I-------------------------t------------------t------------------r------------------{----- ..------------~-------------------
I I r I I
I I t I .1. j J L ~ j -----------

J I J I •
I , I I f
I I I • I

--------------·---------~------------------t--------------------r-----------------1------~-----------1------------------
I • I I I
I • I I I

----------·-------------1--------------~---i--------~-----------~------------------r-----------------1------------------
I I I I I

TIPO

Acelerador Linear

Cobalto

Outsos

31 - O Serviç:o pretende ampliar/renovar suas:

a Instala~eJes? I I Sim , , N~o,_., I_I

b Equipamentos? I I Sim I , N~o1_' 1_'
Se SIM, quais?

32 Qual a fonte de financiamento para
Servi~o? Assinale com um "x" na coluna (a)
instalaç::eJese na coluna (b) se o recurso se

tal amplia;:~o/rE:!novaç~odo
se o recurso se referir As
referir aos equipamentos.

(a) (b)

I ,1_'
, ,
1_.' recurso próprio

, ,
'-'

, ,
I_I financiamento do Governo

, ,
I_I

, ,
'-' financiamento direto do fornecedor

, ,
1_'

, ,
'-' doaç~es

outros. Especifique:1-''-'
1-'1_'



33 - Existe interesse em importar equipamentos usados?
I I,_, Sim I I,_, N4!:to

34 - Preencha o quadro abaixo, especificando os custos envolvidos no
Servi~o, adotando como parametro a média mensal (considere os três
últimos meses) e a média anual:
----------------------------------------------------------------------CUSTOS I MEDIA MENSAL t MEDIA ANUAL----------------------------~--------------------~--------------------Salàrio direto' ".____________________________ L L _

Salàrio'indireto I' ,____________________________ L L _

Manuténç~o de equipamentos ' I________ ~ L L ----------------
Material de consumo l' I_____________________________ 1 _

Custos de importaçgco I I_____________.... ~ 1 1 - _

_~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~1 1 ----------------
Custos gerais II____________________________ L l ----------------
TOTAL DOS CUSTOS: :

35 Especifique
percentual, adotando
meses:

a composi~.~o
como parêmetro

da receita com seu respectivo
a média mensal dos últimos três

----------------------------------------------------------------------RECEITA t MEDIA MENSAL t PERCENTUAL----------------------------~---------------~-----------~-------------Pacientes Particulares! . !--~-------------------------~------~-------------------_._------------_~~=~=~~=~_§=~~~~_§~~~=1 ~ 1 __~~5~=~~=~_~~~~~~~~1 ~ 1 _
Pacientes INAMPS! . l'----------------------------~--------------------------- -------------Total da recéita pacientes I l'____________________________ L -- -------------

_~~~E~=~ l------------------------- __1 __§~~~=~E~=~ l 1 _
Outras .., I_____________________ -_-----L------------------------- __1 _

I . I----------------------------t---------------------------t-------------____________________________L 1 _

TOTAL GERAL DA RECEITA : :



A N E X O

1 - Complementa~~oda quest~o 5

EQUIPAKENTO FABRICANTE PROCEDE:NCIA :ANO DE INSTAL. : TKP'

• TI'IP- TempoI~dio mensal de paralisaçlo. Considere saliente os dias úteis e util izel
A - se TI'IPlenor que 03 dias/ano; B - se TKPentre 03 e 12 dias/ano;
C - se TI'IPentre 12 e 25 diaslano; D - se TKPentre 25 e 60 dias/ano e
E - se TI1P.alor que 60 dias/ano.

2 - Complementa~~o da quest~o 10

APARELHO PACIENTES ATENDIDOS N° DE APLICAÇOES

I
. I

lO



1.29

3 - Complementa~~o da quest~o 23

PESSOAL CONTRATADO N° DE PROFISSIONAIS DEDIC.EXCLUSIVA : HORAS tlABALHADASSALARIO INICIAL: (seaanais)
I

4 - Complementa~~o da quest~o 24

Use para o nlvel de import.ncia, o seguinte critério:

o - nenhuma 1 -pouca 2 -relativa 3 -grande 4 -imprescindlvel

PROF ISS lONAL TESTE DESELEÇftO EXPERII!NCIAANTERIOR DEDICACMEXCLUSlVA
FORHAÇRQ ACADERICA

TREINAH. ESPECIALIz. Pfl5=SRAD.

:1.:1.



L:10

2 - Questionário aplicado As demais cidades do pais
QUESTIONARIa

NOME DA INSTITUI~O: _
ENDEREço: --: _
BAIRRO: CIDADE: ESTADO: CEP: _
NOME DO ENTREVISTADO: CARSO: _
HORARIO DE fUNCIONAMENTO: de a _
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: ___ ,----- / -.,..--

- das 15 horas
fONE: (__ ______ R. _

1 - Preencha o quadro abaixo, especificando todos os equipamentos que
constam no Serviço:

EGUIPAI'IENTO fABRICANTE PROCEDENCIA :AKD DE INSTAL. : TMP'

• TI'IP- Teapo aêdio de paralisaçlo. Considere sOlente os dias úteis e utilizei
A - se Tt1P lenor que 03 dias/ano; 8 - se TKP entre 03 e 12 dias/ano,
C - se Tt1P entre 12 e 25 dias/ano; D - se TI'IPentre 25 e 60 dias/anoJ E - se TKP aaior que 60 dias/ano.

2 Especifique a composi~~o do quadro de pessoal contratado,
indicando a quantidade de profissionais, a quantidade destes que TeM
dedicaç~o exclusiva, o salário inicial e as horas semanais de
trabalhol

PESSOAL CONTRATADO
i
I: Na DE PROfISSIONAIS
I

I
DEDIC.EXCLUSIVA : HORAS TRABALHADASSALARIO INICIAl. I (selanais)

Hhd1CO Rad10terapeuta
S1CO

Enfer.elro
Adlllnlstrador
Thcnico ea Radioterapia

I·
I

I

SecreUna



3 - Complete com um "x" os cursos que a institui~~o oferecei
, ,
l_I Residência para médicos oncologistas/radioterapeutas
, ,
l_I Residência para fisicos em medicina
, ,
l_I Residência para enfermeiros em oncologia
, ,
l_I Reciclagem/treinamento a técnicos em Radioterapia
, ,
l_I outros. Especifique:

4 - A institui~~o/Servi~o ofetece treinamento no exterior ou outros
Estados/Cidades do Brasil para: (Assinale com um grifo se exterior ou
outros Estados/Cidades do Brasil) .

Radioterapeutas? , , Sim , , N::1(o.F'eridiocidade:'_I '_I
Fisicos? , , Sim , , N::1(o.F'eridiocidade:,_., ,._,

Eng.Manutenç:::1(o? , , Sim , , N::1(o.F'eridiocidade:l_I l_I

Técn.Manutenc;:~o? , , Sim , , N~o. F'eridiocidade:l_I '_I

Enferm.Oncologia? , , Sim , , N~o~ F'eridiocidade:l_I '_I

Técn.Radioterapia? , , . Sim , , N::1(o.F'eridiocidade:l_I l_I

OLltros. Especifique:

5 - Os profissionais atualizam-se/reciclam-se através de:
, ,
l_I viagens ao exterior com recurso próprio
, ,
l_I viagens ao exterior com recurso de outras instituic;:~es
, ,
l_I publicac;:~escientificas
, ,
l_I outros. Especifique:

'"\...c:.



6 - Se o Serviço for ampliar/renovar suas instala;~es (a) elou
equipamentos (b), qual serà a fonte de financiamento?

(a) (b)

, , , , recurso pr6prio'-' '-'
, , , , financiamento do Governo'-' '-'
, , , , financiamento direto do fornecedor'-' '-'
, , , , doa;tJes'-' '-',-, ,-, outros. Especifique:'-' '-'

7 - Especifique o custo unitàrio,
atendimentos:do Servi~G e o n~mero
mensal dos· últimos três meses:

a receita, o
de aplica;~es,

número médio de
adotando a média

a) Custo unitàrio: Cr$

b) Receita do Servi~o: Cr$

c) N° pacientes atendidos:

d) N° aplicaçtJes geradas:

8 - Os manuais de instru;:~o dos equipamentos est~o no Servi;o para
consulta em caso de necessidade?
, , De todos os equipamentos'-'
, , Da mai'oria dos equipamentos'-'
, , Da minoria dos equipamentos'-'
, , De nenhum equipamentol_I
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9 - Todos os envolvidos com radia~~o ionizante têm doslmetro?
, ,,_, N~o

Inclusive os médicos? , ,,_, Sim , ,
'-' N~o. Por quê?

10 -A CNEN faz visitas de fiscaliza~~o ao Servi;o?
, ,
'-' Sim , ,

'-' N~o. Periodicidade:

11 - Possui instrumentos como c~maras de ionizac;:~o para efetuar a
dosimetria dos equipamentos?

, ,
'-' Sim. Periodicidade: , ,

'-' N~o

12 - E feito o inventário das fontes seladas?
:_: Sim. Periodicidade: :_: N~o


