
7ª Reunião do Comitê de Proteção Radiológica. realizada no dia 27/03/2015, às 11 :OOhs. na 

sala de reuniões da Diretoria Geral. 

Ata da pauta da sétima reunião do Comitê de Proteção Radiológica da Fundação Municipal de 

Ensino Superior de Marília. Aos vinte e sete dias do mês de Março de dois mil e quinze, às 

onze horas, nas dependências da sala de reunião da Diretoria Geral. A reunião foi presidida 

pelo físico médico Bruno Tiago Rossi , com a presença dos membros, a saber: Prof. Dr. Ivan de 

Melo Araújo , Dr. lgor Ribeiro de Castro Bienert, Sr. Expedito de Paula e Silva Filho e 

Sra. Valéria Cristina Toneloti Buonanno, e os seguintes convidados: Prof. Dr. Paulo Roberto 

Teixeira Michelone, Dr. Alex Pessa Pio, Dr. Eduardo José Stefano, Sr. Elton Suguikawa, a Enf. 

Andréia Custódio Marchizelli representando a Enf. Márcia Miguel Medeiros, Sra. Lúcia de 

Fátima Furlan Borges e Eng. Alessandro Zamperlini Jorge. Ausências: Ora. Helena Cristina da 

Silva, não foi comunicado ao Comitê o motivo da ausência. 

O físico Bruno lembrou aos presentes o falecimento do físico Dr. Paulo Mota Craveiro, 

exaltando toda sua contribuição para a física médica brasileira, assim como, seu esforço para o 

desenvolvimento dos serviços de radioterapia e radiodiagnostico da Faculdade de Medicina de 

Marília. Ressaltou ainda, que o Dr. Paulo desempenhava duas funções: Presidente do Comitê 

de Proteção Radiológica e Supervisor de Proteção Radiológica do Serviço de 

Radiodiagnóstico . Informou ainda, que o Dr. Michelone havia estabelecido, anteriormente, sua 

responsabilidade como Presidente do Comitê de Proteção Radiológica. 

Sobre os assuntos em pauta. após breve discussão sobre responsabilidades estabelecidas na 

Portaria 453 (Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção 

radiológica em radiodiagnostico médico e odontológico), o Dr. Michelone determinou que o 

Supervisor de Proteção Radiológica do serviço da "Hemodinâmica será o Dr. lgor e o 

Supervisor de Proteção Radiológica do serviço de Radiodiagnóstico será o Dr. Francisco 

Quirici Netto. O Dr. Ivan sugeriu que o Dr. Quirici estudasse e avaliasse a possibilidade de 

contratar um serviço terceirizado para auxiliar na proteção radiológica do serviço de 

Radiodiagnóstico. 

Na sequência, após sugestão do físico Bruno, o Dr. Michelone indicou que colocará em vigor 

uma nova Portaria da FAMEMA para compor o Comitê de Proteção Radiológica, com os 

seguintes membros: Fís. Bruno Tiago Rossi como Presidente do Comitê de Proteção 

Radiológica , o Prof. Dr. Ivan de Melo Araújo como representante da diretoria, Dr. Eduardo José 

Stefano como representante da radioterapia, Fís. Elton Suguikawa como supervisor de 

proteção radiológica da radioterapia , Dr. lgor Ribeiro de Castro Bienert como representante e 

supervisor de proteção radiológica da Hemodinâmica, Dr. Francisco Quirici Netto como 



representante e supervisor de proteção radiológica do Radiodiagnóstico, Sr. Expedito de Paula 

e Silva Filho como representante dos Técnicos de Raio-x, a Enf. Márcia Miguel Medeiros e 

Sra. Valéria Cristina Toneloti Buonanno como representantes do SESMT e o Eng. Alessandro 

Zamperlini Jorge como representante do Serviço de Engenharia Clínica, e ficou acordado que 

os demais presentes na reunião seriam convidados a participar quando suas presenças fossem 

necessárias. 

Ficou determinado, que o Comitê de Proteção Radiológica encaminhará, para os supervisores 

de proteção radiológica de cada serviço (Radioterapia, Radiodiagnóstico e Hemodinâmica), os 

assuntos técnicos que forem direcionados ao Comitê, de acordo com a responsabilidade e 

abrangência de cada serviço. 

Foi estabelecido, que o fluxo para caracterização de insalubridade e periculosidade permanece 

o mesmo (determinado na 6ª Reunião do Comitê de Proteção Radiológica) . 

Foi resolvido, que os supervisores de proteção radiológica ficam responsáveis por encaminhar 

ao Comitê de Proteção Radiológica as fichas de inclusão e exclusão dos Indivíduos 

Ocupacionalmente Expostos, para o comitê encaminhar para o laboratório de dosimetria 

pessoal a demanda de dosímetros. 

Ficou determinado, que cada serviço vai solicitar dosímetros "TESTES" sobressalentes, para 

avaliar a dose dos residentes ocupacionalmente expostos que fazem estágio no setor, e avisar 

ao Com itê qual estudante utilizou o dosímetro em determinado mês, para que o Comitê possa 

informar o laboratório de dosimetria pessoal. 

Ficou estabelecido, que os supervisores de proteção radiológica de cada serviço ficam 

responsáveis por entregar aos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos um Termo de Ciência e 

Consentimento sobre o uso dos dosímetros e riscos da exposição às radiações ionizantes. 
·-

Ficou acordado que o Comitê se reunirá a cada dois meses, com calendário pré-estabelecido. 

O Dr. lgor sugeriu ao Comitê e ao SESMT que enviasse ao Responsável pelo Centro Cirúrgico 

um comunicado solicitando o fluxo de trabalho e a relação dos Indivíduos Ocupacionalmente 

Expostos. 
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