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CONSULTA Nº 04/2016 

 

Trata-se de consulta proferida pelo Presidente do Cosems Regional de Passos, a 

respeito da exigência de profissional médico responsável pelos exames de raio-x, 

durante todo o período de funcionamento do serviço, em virtude de diversas 

autuações naquela região, pela Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado de 

Minas Gerais. 

 

As autuações acostadas que fundamentam o questionamento, referem-se à ausência 

de responsável técnico – médico - e eventual substituto para supervisionar a atuação 

de técnico na administração de radiações ionizantes, descumprindo assim, ato que vise 

a aplicação da legislação pertinente. 

 

Da consulta apresentada, trazemos as disposições contidas na Portaria VISA nº453/98: 

 

Art. 4º A inobservância dos requisitos deste Regulamento 

constitui infração de natureza sanitária nos termos da Lei 

6.437, de 25 de agos                                           

                 -la, sujeitando o infrator ao processo e 

penalidades previstas, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

penal cabíveis.  

(...) 

3.20 Para cada setor de radiologia diagnóstica ou 

intervencionist                                             
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a) O RT dev                                         

                                                             

                                                        

                            -                                  

desde que haja compatibilidad                            

                                                              

                                                              

RT deve assumir as responsabilidades de ambos.  

                                                    SPR – 

Supervisor de Proteção Radiológica -  desde que seja possível a 

compatibilidade entre as funções e não haja prejuízo em seu 

desempenho.  

                                                            

de proteção radiológica integrando por, no mínimo, o SPR, um 

representante da direção do hospital e um médico especialista 

de cada um das unidades que fazem uso das radiações 

ionizantes, de modo a:  

a) Revisar sistematicamente o programa de proteção 

radiológica para garantir que os equipamentos sejam utilizados 

e os procedimentos executados observando-se os regulamentos 

vigentes de proteção radiológica.  

b) Recomendar as medidas cabíveis para garantir o uso seguro 

dos equipamentos emissores de radiação existentes na 

instituição.  

(...) 

 

3.27 Compete ao RT responsabilizar-se pelos procedimentos 

radiológicos a que são submetidos os pacientes, levando em 

conta os princípios e requisitos de proteção radiológica 

estabelecidos neste Regulamento, devendo:  
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a) Assegurar que nos procedimentos radiológicos sejam 

utilizados as técnicas e os equipamentos adequados.  

                                                              

                                                                

                                                       

qualidade de imagem e as re                                    

                                                   

Regulamento.  

                                                           

                                      -                    

apoio do SPR.  

d) Orientar e su                                              

                                                  

                                                   

                                                           

f) Apoiar o SPR nos programas de garantia de q            

                                              

    (...) 

3.32 Nenhum indivíduo pode administrar, intencionalmente, 

radiações ionizantes em seres humanos a menos que: 

a) Tal indivíduo seja um médico ou odontólogo qualificado para 

a prática, ou que seja um técnico, enfermeiro ou outro 

profissional de saúde treinado e que esteja sob a supervisão de 

um médico ou odontólogo. 

 

(...) 

3.34 Para responder pela função de RT é necessário possuir: 

a) Formação em medicina, ou odontologia, no caso de 

radiologia odontológica. 

b) Certificação de qualificação para a prática, emitida por órgão 

de reconhecida competência ou colegiados profissionais, cujo 
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sistema de certificação avalie também o conhecimento 

necessário em física de radiodiagnóstico, incluindo proteção 

radiológica, e esteja homologado no Ministério da Saúde para 

tal fim. 

 

Ante a normativa apresentada, infere-se a necessidade de existência de um 

responsável - médico ou odontólogo para supervisionar a atuação um técnico, 

enfermeiro ou outro profissional de saúde treinado, na realização de exames de raio x. 

Em nenhum momento a normativa apresenta disposições acerca da forma de atuação, 

exclusividade no desempenho da função de supervisor, ou outras atribuições 

específicas. 

 

Impera ressaltar que das defesas apresentadas em face da notificação aplicada pela 

Superintendência de Vigilância Sanitária, o mérito das penalidades aplicadas não foi 

rebatido pelos municípios autuados. 

 

É importante que o município apresente sua defesa, ressaltando que o responsável 

técnico existe na forma prescrita em lei, e que o mesmo foi adequadamente registrado 

quando do credenciamento do serviço e quando do registro do equipamento. 

 

Ressalte-se também que cabe ao estabelecimento contar com responsável técnico, 

com jornada de trabalho compatível com o número de exames produzidos. Que este é 

o responsável que responde e assina os laudos dos exames realizados, portanto, atua 

diretamente na supervisão dos serviços. 

 

O município deve comprovadamente demonstrar a existência do médico responsável. 

Deve alegar que as obrigações trazidas pela norma estão sendo cumpridas, conforme 

estabelece o item 3.25, que o contrato de trabalho foi firmado com base na escala de 

exames, e inexiste vedação para atuação em horários compatíveis, em outros serviços, 

conforme permite a própria Portaria 453/98. 
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Na conclusão deve ser reafirmada a existência do Responsável Técnico . 

 

Esta é a orientação, para a apresentação de recursos as autuações, s.m.j. 

 

Belo Horizonte, 18 de maio de 2016. 

 

 

Cristiane Aparecida Costa Tavares  

Advogada/ OAB MG 106.161 

 


