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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA 
SAÚDE 

1.1- Instituição Formadora 

 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEC) 

CNPJ: 604.530.320/0001-74 

Endereço: Av. Sena Madureira, 1500 - 2°andar – Vila Clementino 

CEP: 04021-001 - São Paulo - Capital 

Telefone: 011 – 5576-4717 / 4718 - Fax: 011 – 5576-4727 

E-mail: coremu@unifesp.br 

Página na Internet: www.unifesp.br 

 

Escola Paulista de Medicina - Diretoria 

Endereço: Rua Botucatu, n.º 740 - Vila Clementino 

CEP: 04023-062 - São Paulo - Capital    

Telefone:  011 –  5576-4966 / 5084-8223 / 5085-0279 / 5539-4746 

E-mail: secretaria@epm.br 

 

1.2- Instituição Executora 

 

Hospital São Paulo - Hospital Universitário da UNIFESP 

CNPJ: 61.699.567/0001-92 

Endereço: Rua Napoleão de Barros 715 – Vila Clementino 

CEP: 04024-002 - São Paulo - Capital 

Telefone: 011 – 5576 4522/ 4179 

Página na Internet: http://www.hospitalsaopaulo.org.br/index.php 

 

Órgãos Acadêmicos e Serviços envolvidos: 

Departamento de Biofísica 

Departamento de Ginecologia – Disciplina de Mastologia 

Departamento de Medicina - Disciplina de Cardiologia 

Departamento de Oncologia Clínica e Experimental 

http://www.unifesp.br/
http://www.unifesp.br/index.php?cod=12&pag=hospitais.php&tipo=1
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Serviços do Hospital São Paulo e dos Hospitais Parceiros: 

- Ambulatório de Mastologia - HSP:  

- Setor de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista - HSP 

- Serviços de Diagnóstico por Imagem  - Hospitais Afiliados 

- Serviço de Diagnóstico por Imagem e Radiologia Intervencionista – Hospital do Rim 

- Setor de Radioterapia / Radiobiologia – HSP 

- Setor de Radioterapia – Hospital GRAACC 

- Setor de Radioterapia - Hosp Beneficência Portuguesa SP 

 

Associações e Fundações envolvidas: 

- Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM 

- Fundação Oswaldo Ramos – Hospital do Rim 

 

1.3- Nome do Programa 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM FÍSICA MÉDICA (Área Profissional) 

 

1.4- Coordenação do Programa 

 

Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) 
 

Coordenador: Profa. Dra. Suzete Maria Fustinoni 

Email: smfustinoni@unifesp.br 

Fone: (011)3385-4125 (opção 5) 

Formação: Enfermeira 

Titulação: Doutora em Enfermagem 

Registro Profissional: COREN nº  

  

Vice-Coordenador: Profa. Dra. Erika Mattos Santangelo 

Email: esantangelo@unifesp.br 

Fone: (011)3385-4125 (opção 5) 

Formação: Fisioterapeuta 

Titulação: Doutora em Fisioterapia 

Registro Profissional: CREFITO  
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Coordenação da Residência em Física Médica (Área Profissional) 
 

Coordenador: Prof. Dr. Marcelo Baptista de Freitas 

Email: mfreitas@unifesp.br 

Fone: (11) 5576-4843 

Celular: (11) 99453-5122 / (13) 99735-9588 

Formação: Graduação em Física com Mestrado e Doutorado em Ciências - Física Médica  

Titulação: Doutor (Professor Associado II - UNIFESP) 

Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/1833719485659524 

 

Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Regina Bitelli Medeiros 

Email: rbitelli2011@gmail.com 

Fone: (11) 5576-4843 

Celular: (11) 97029-2829 

Formação: Graduação em Física  com Doutorado em Ciências Radiológicas 

Titulação: Pós-Doutora (Professora Aposentada - UNIFESP) 

Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/2665030032263086 

 

 

1.5- Equipe: Preceptores,Tutores e Docentes do Programa 

 

Físico Prof. Dr. Marcelo Baptista de Freitas (radiologia) 

Física Profa. Dra. Regina Bitelli Medeiros (radiologia) 

Física Profa. Dra. Roseli Kunzel (radiologia) 

Médica Dr. Rodrigo Fernandes Carvalho Azambuja Neves (radiologia) 

Médica Dra. Simone Elias (radiologia) 

Médico Prof. Dr. Adriano Mendes Caixeta (radiologia intervencionista) 

Físico Mestre Marcelo Mariano da Silva (radiologia) 

Médico Prof. Dr. Rodrigo Souza Dias (radioterapia) 

Físico Dr. Adelmo Jose Giordani (radioterapia) 



 

 

 

7 
 

Físico Adolfo Martins Silva (radioterapia) 

Físico Fabio Bosco Moura Salemme (radioterapia) 

Físico Leandro Baptista (radioterapia) 

Física Profa. Dra. Cecil Chow Robilotta (medicina nuclear) 

Física Dra. Lorena Pozzo (medicina nuclear) 

Médico Dr. Mário Luiz Vieira Castiglioni (medicina nuclear) 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA 

 

2.1- Características do Programa de Residência em Física Médica 

 

A projeto de Residência em Física Médica apresentado caracteriza-se por ser um 

programa em área profissional da saúde e tem como objetivo desenvolver treinamento 

diferenciado em serviço, proporcionando aos participantes a inserção na prática 

profissional mediante ensinamentos teóricos e teórico-práticos constantes e integrados em 

relação às diferentes áreas de atuação desse profissional, a saber: Física da Radioterapia, 

Física da Radiologia (ou Física do Radiodiagnóstico) e Física da Medicina Nuclear. 

 

O Programa será desenvolvido em período integral. Predominará a realização de 

atividades práticas em serviço, complementadas por aporte teórico e suporte teórico-

prático. 

 

O público alvo é o profissional com formação superior em cursos de bacharelado ou 

licenciatura em Física ou Física Médica, devidamente reconhecidos pelo Ministério da 

Educação. O Programa cumprirá as exigências da legislação pertinente sobre a Residência 

em Área Profissional da Saúde. 
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2.2 –  Quadro Resumo das Informações de Caracterização do Programa 
 

Denominação do Programa Programa de Residência em Física Médica 
- Universidade Federal de São Paulo 

Titulação Conferida 
Especialista em “NOME da ÁREA de 
CONCENTRAÇÃO”  

Áreas de Profissões Participantes Física ou Física Médica 

 

Áreas de Concentração 

Física do Radiodiagnóstico  

Física da Radioterapia 

 Física da Medicina Nuclear 

Ano de Início do Programa 2013 

 

Carga Horária  

Teórica/Teórico-Prática: 1152 horas 

Prática: 4608 horas 

Total: 5760 horas  

 

Característica do Curso 

Duração – 2 anos 

Regime – Integral (60 h semanais)  

Processo Seletivo – Anual 

Número de Vagas Anuais 4 vagas (2 por área de concentração) 
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3. PROJETO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA 

 

3.1- Introdução 

 

3.1.1- Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

A UNIFESP teve sua origem na Escola Paulista de Medicina fundada em 1933, 

federalizada em 1956 e transformada em universidade em 1994 (Lei Federal Nº 8.957, de 

15 de dezembro de 1994). Após 16 anos da sua instalação e 6 anos de uma importante 

fase de expansão, a Universidade Federal de São Paulo inicia 2011 com 6 campi, 52 

cursos e 8.000 alunos de graduação. Sua pós-graduação, stricto sensu tem 

aproximadamente 3.000 alunos e a lato sensu 6.000 alunos, além da Residência Médica, 

com 950 profissionais em treinamento nas áreas de Biologia Humana e de Saúde, e da 

Residência Multiprofissional com 130 profissionais de diferentes áreas da saúde. 

Há muito tempo consolidada no campus São Paulo, a UNIFESP estende-se agora 

aos novos campi com outras áreas de conhecimento tais como Ciências Exatas, Humanas 

e Sociais, confirmando suas ações inter-relacionadas de ensino, pesquisa e extensão. 

Essa missão que o Conselho Universitário abraçou ao final de 2004, além de seu nítido 

objetivo de levar o ensino universitário gratuito e de qualidade a outras regiões do Estado 

de São Paulo, completa-se com a constituição de cursos de pós-graduação e ações de 

extensão, elevando o conteúdo educacional e intelectual dessas comunidades. 

Assim, novas oportunidades de aperfeiçoamento profissional, aquisição de 

conhecimentos por profissionais das áreas pertinentes e participação em serviços 

comunitários interagindo com a população leiga, começam a aparecer nos resultados 

iniciais de avaliação. Destaque nesse sentido, são projetos sociais em desenvolvimento em 

todos os campi e unidades avançadas de extensão em Santo Amaro, no Embu das Artes e 

na Zona Leste de São Paulo. 

 

3.1.2- Hospital São Paulo - Hospital Universitário da UNIFESP 

A UNIFESP é uma Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação, cujo 

hospital Universitário é o Hospital São Paulo (HSP). Atualmente, a gestão do HSP é 
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compartilhada pela UNIFESP e pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina (SPDM) - entidade filantrópica de prestação de serviços de saúde. O Hospital São 

Paulo (HSP) é um dos mais importantes centros de referência em alta complexidade do 

país. É um hospital de grande porte, que atende diariamente mais de 4.500 pacientes 

ambulatoriais e 1.200 em Pronto-Socorro/Pronto-Atendimento. É responsável, na grande 

São Paulo, pela cobertura de uma área que abrange mais de 5 milhões de habitantes, além 

de atender pacientes oriundos de outros municípios e estados da federação. 

Além da missão de prestar assistência à saúde à população brasileira por meio do 

Sistema Único de Saúde, o HSP também se destaca pelo desenvolvimento de pesquisas 

clínicas, com vasta produção científica nacional e internacional, e a formação de recursos 

humanos imprescindíveis para a qualidade do próprio SUS, sendo campo de ensino e 

treinamento da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), colaborando para a 

formação e capacitação de profissionais de saúde. Cerca de 75% dos docentes da 

UNIFESP (Campus São Paulo, Vila Clementino) exercem atividades nas unidades 

assistenciais do HSP, agregando eficiência e excelência ao atendimento. 

Com 743 leitos, o HSP destina 651 leitos para adultos e 92 para a Pediatria, 

subdivididos da seguinte forma: 121 leitos de UTI e Semi Intensiva, 51 leitos de 

Emergência, 510 leitos de Unidades de Internação e 61 leitos de Hospital-dia. 

O HSP está sendo submetido a um amplo programa de reforma de suas instalações 

com contribuição do Governo Estadual e de entidades privadas. Parte do hospital já se 

encontra com a planta física adequada à RDC nº50 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde, parte está sendo reestruturada e outras aguardam o 

cronograma de reformas. Este processo é de extrema importância para oferecer mais 

conforto e melhor assistência aos pacientes internados, além de melhores condições para 

a prática e o ensino profissionais, dos integrantes do Programa. Com o Programa Nacional 

de Reestruturação dos Hospitais Universitários (REHUF) do Ministério da Saúde, o HSP 

deve receber aproximadamente R$9,5 milhões para a reestruturação e revitalização de 

suas instalações, incluso para equipamentos de diagnóstico por imagem e terapia. 

O serviço de diagnóstico por imagem do HSP é constituído por diversas salas com 

equipamentos de raios X convencional, mamógrafos, tomógrafos por raios X de última 

geração, além de gama câmara para exames de medicina nuclear e equipamento de 
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ressonância magnética, realizando por volta de 270 mil exames de diagnóstico por imagem 

(2009). Já o serviço de radioterapia conta com acelerador linear, unidade de 

telecobaltoterapia, simuladores e sistema completo de planejamento, além de fontes para 

braquiterapia.  

 

3.1.3- Residência Multiprofissional em Saúde 

A Residência Multiprofissional em Saúde da UNIFESP foi implantada em 2010 com 

o objetivo de formar profissionais de diferentes áreas da saúde, desenvolvendo perfil 

altamente qualificado no exercício de sua profissão, permeado por atitudes reflexivas, 

críticas, humanitárias e éticas com responsabilidade e competência para atuar nos mais 

diferentes cenários do Sistema Único de Saúde Brasileiro. O Programa é oferecido em dois 

campi: campus São Paulo e campus Baixada Santista. 

No campus São Paulo o Programa está organizado em cinco grandes eixos de 

cuidado, com as respectivas áreas de concentração. Saúde do Adulto e do Idoso (áreas de 

concentração Cardiologia, Oncologia, UTI, Urgência e Emergência e Neurologia), 

constituída por cinco profissões: Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e 

Terapia Ocupacional. O eixo Saúde da Criança e do Adolescente com as áreas de 

oncologia Pediátrica e Neonatologia está constituída pelas profissões Enfermagem, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição, o eixo Saúde Mental por Enfermagem, Psicologia, 

Serviço Social e Terapia Ocupacional, o eixo Transplante e Captação de Órgãos por 

Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia e o eixo Envelhecimento com Enfermagem, Nutrição 

e Serviço Social. 

No campus Baixada Santista o eixo Atenção à Saúde esta constituída por oito 

profissões, a saber: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Serviço Social, 

Psicologia, Terapia Ocupacional e Educação Física.  

 Embora o programa de residência proposto seja em área profissional da saúde, o 

projeto pedagógico apresentado mais adiante compartilha parte da formação comum (eixo 

transveral - conteúdo nuclear do programa) do programa de residência multiprofissional 

atualmente em andamento no Campus São Paulo - Hospital São Paulo. 
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3.2- Justificativa 

A Universidade Pública deve estar em consonância com os problemas vivenciados 

pela sociedade na qual esta inserida e oferecer alternativas viáveis e efetivas para 

solucioná-las. Ao mesmo tempo, deve estar também, atenta às necessidades do mercado 

de trabalho, a fim de capacitar profissionais para que tenham condições de se adequar às 

rápidas transformações que ocorrem num mundo de economia globalizada. 

Neste contexto, a prestação de assistência à saúde para a população brasileira 

requer diferentes profissionais, cada vez mais qualificados, conscientes de suas 

responsabilidades sociais e da necessidade de buscar, constantemente, a melhoria da 

qualidade de seus serviços. 

Por outro lado, a carência de recursos humanos especializados em determinadas 

regiões do país tem sido um dos grandes problemas enfrentados na implementação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), inviabilizando em diversas localidades a concretização de 

ações efetivas dentro das políticas prioritárias para a saúde estabelecidas pelo governo. 

A Universidade Federal de São Paulo e o Hospital São Paulo, cientes de suas 

responsabilidades enquanto instituições, respectivamente formadora e prestadora de 

assistência à saúde, de um contingente expressivo da população brasileira, apóiam a 

criação do Programa de Residência em Área Profissional de Física Médica, entendendo ser 

este um modelo para formação de profissionais compatível com as necessidades de áreas 

estratégicas para o SUS, mais especificamente com o apoio diagnóstico e terapêutico.  

A incorporação de novas tecnologias nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

da população assistida pelos serviços de saúde do país tem exigido a atuação de 

profissionais com competências específicas como forma de garantir o acesso da população 

a serviços de qualidade e eficientes. A formação destes profissionais com atuação 

reconhecida na área da saúde exige treinamento clínico em áreas profissionais dedicadas, 

com características e especificidades diferenciadas em relação à atuação multiprofissional 

dos profissionais da área da saúde reconhecidos tradicionalmente pelos Ministérios da 

Educação (MEC) e Saúde (MS). 

No caso das aplicações das radiações na saúde humana, seja para fins diagnósticos 

ou terapêuticos, grande parte dos aspectos técnicos deste trabalho é realizado, 
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empreendido e está sob responsabilidade de um físico com competências específicas na 

área da saúde - físico médico. Para garantir boas práticas nesta área, programas de 

treinamento clínico estruturados são necessários para complementar o aprendizado 

acadêmico obtido após a graduação, como normalmente ocorre com os profissionais da 

área da saúde. Há uma percepção crescente e geral, principalmente em países 

desenvolvidos, que o sucesso, eficiência e segurança das aplicações da radiação na área 

da saúde são fortemente dependentes de um físico médico treinado em ambiente clínico. 

As aplicações da física na medicina tem aumentado progressivamente, em 

variedade e quantidade, desde o início do século XX. Novas modalidades de tratamento 

(radioterapia com fótons, elétrons, prótons e íons, radioterapia conformacional e com 

modulação de intensidade, braquiterapia de alta taxa de doses e radiocirurgia 

extereotáxica, entre outras) e diagnóstico (tomografia por emissão de pósitrons - PET, 

tomografia por emissão de um único fóton - SPECT, radiologia digital, ressonância 

magnética e ultrassom, entre outras) têm exigido que mais físicos atuem em hospitais de 

todo o mundo, fazendo com que sua formação acadêmica e treinamento satisfaçam as 

demandas de todas as tecnologias avançadas. 

A física médica proporciona os fundamentos físicos de múltiplas técnicas 

terapêuticas e a base científica para a compreensão, utilização e desenvolvimento das 

tecnologias que estão revolucinando o diagnóstico médico, estabelecendo os critérios para 

a correta utilização dos agentes físicos empregados na medicina. A física médica inclui as 

áreas de Física da Radioterapia, Física da Radiologia e Física da Medicina Nuclear, todas 

envolvendo os aspectos de proteção radiológica no uso das radiações na medicina. O 

radiodiagnóstico e a medicina nuclear se agrupam no que normalmente se denomina 

diagnóstico por imagens, sendo que em alguns casos a medicina nuclear também se 

associa a radioterapia (iodoterapia), ou de maneira mais geral, a terapia com radiação. 

Outras áreas de interesse dentro da física médica são a metrologia das radiações 

ionizantes, a ressonância magnética, as aplicações de laser, utrassom e outras técnicas 

em envolvem os conceitos físicos aplicados a medicina. 

Os físicos médicos são profissionais com formação acadêmica em nível de 

graduação e/ou pós-graduação, e devem necessariamente possuir treinamento clínico em 

serviço para garantia de uma prática clínica adequada (funções e responsabilidades) em 
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um estabelecimento de saúde. Este tipo de treinamento para físicos e mais recente quando 

comparado a outras profissões da área da saúde. Apesar disso, atualmente estes 

profissionais já formam parte do corpo clínico profissional multidisciplinar responsável pelo 

diagnóstico e tratamento de pacientes, garantindo a qualidade dos aspectos técnicos dos 

processos e sua eficiência e segurança - reduzindo a probabilidade de ocorrência de 

acidentes. Os físicos médicos atuam no desenho e implementação de novas técnicas, 

instrumentos e instalações radiativas, no processamento/análise de sinais e imagens, no 

controle dos equipamentos e procedimentos que fazem uso de radiação. O físico médico 

tem competências únicas em relação aos equipamentos, com as técnicas e métodos 

empregados na rotina clínica para a introdução, adaptação e optimização de novos 

procedimentos para calibração, garantia e controle de qualidade, além da segurança 

radiológica. Os físicos médicos também participam da docência em hospitais para médicos, 

físicos médicos, técnicos e tecnólogos, enfermeiros e outros membros da equipe clínica e 

administrativa. De forma geral, exercem também funções assistênciais, docentes, de 

pesquisa e desenvolvimento, e administrativas. 

Embora se reconheça a importância do subsídio do físico médico no ambiente 

hospitalar, especialmente na garantia de qualidade e segurança da práticas clínicas 

terapêuticas e de diagnóstico por imagens envolvendo radiações, a análise da 

disponibilidade de físicos médicos indica que há um deficit de profissionais qualificados e 

competentes, principalmente em países em desenvolvimento. Na América Latina e Caribe 

se verifica uma considerável escassez destes profissionais1. Isto se deve, em parte, ao fato 

desta ser uma especialidade profissional relativamente nova, a falta de reconhecimento 

legal da profissão por parte dos Ministérios de Saúde e do Trabalho na maioria desses 

países, ao baixo reconhecimento dos físicos médicos em hospitais e a falta de 

reconhecimento, em muitos centros da região, da importância do trabalho multidisciplinar 

para o bom desempenho da aplicação das tecnologias modernas na atenção dos 

pacientes. Em muitos países o físico médico não está incluído dentro da classificação de 

cargos do Ministério da Saúde ou do Trabalho, o que se configura numa contradição entre 

o cargo que desempenha e as funções que exerce. Em geral, estes ministérios têm julgado 

um papel menos ativo no aceite do profissional de física médica que as autoridades 

reguladoras nucleares, algumas das quais exigem o físico médico nos serviços de 
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radioterapia e instalações com equipamentos de tomografia por emissão de pósitrons 

(PET) por razões de segurança radiológica.   

Apesar destas dificuldades, tem havido algumas iniciativas na direção do 

reconhecimento do físico médico como profissional de atuação reconhecida na área da 

saúde. Em 2011, a Organização Internacional do Trabalho (ILO) em sua última publicação 

(International Standard Classification of Occupations, ISCO-08)2, destaca que embora o 

físico médico seja classificado como ocupação do grupo de "Física e Astronomia", ele deve 

ser considerado como parte integrante da força de trabalho das ocupações na área da 

saúde. Organizações internacionais oficiais como a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPS), Agência Internacional de Energia Atômica 

(IAEA) e Organização Mundial do Trabalho (OIT) consideram o físico médico de primordial 

importância para as práticas em medicina3 (IAEA-SS115/96).  

Nacionalmente, vale destacar que várias recomendações, leis e portarias do 

Ministério da Saúde (MS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) fazem referência ao profissional com competências 

específicas nesta área do conhecimento, dentre elas pode-se citar a portaria que 

estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 

odontológico4 (Portaria 453 - Ministério da Saúde) e o regulamento para o funcionamento 

de serviços de radioterapia, visando a defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais 

envolvidos e do público em geral5 (RDC n20 - ANVISA). A Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) reconhece as ocupações por meio de pesquisa de campo, em que os 

pesquisadores identificam as ocupações existentes no mercado de trabalho. De acordo 

com a CBO 2002, o físico compõe uma família ocupacional constituída de 15 títulos 

ocupacionais que melhor caracterizam seu campo de atuação, dentre esses, o físico em 

medicina. O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), base de dados do 

Ministério da Saúde (MS) para operacionalizar os Sistemas de Informações em Saúde e 

disponibilizar informações das atuais condições de infra-estrutura de funcionamento dos 

estabelecimentos de saúde em todas as esferas administrativas, permite a identificação da 

atuação do físico médico na área da saúde através dos profissionais cadastrados nos 

estabelecimentos. 
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Mais especificamente, considerando as atuais especificidades e áreas temáticas 

prioritárias para o Ministério da Saúde, o físico médico assume papel importante no apoio 

diagnóstico e terapêutico, principalmente na atenção ao câncer, na saúde da mulher, na 

saúde da criança e na vigilância sanitária, conforme demonstram mais adiante as funções e 

responsabilidades exercidas por este profissional no sistema de atenção à saúde da 

população. 
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3.3- Objetivos 

 

Geral 

Formar profissionais nas diferentes áreas de atuação do profissional de Física 

Médica, desenvolvendo um perfil altamente qualificado no exercício de sua profissão, 

resultado de uma formação técnico-científica sólida permeada por atitudes reflexivas, 

críticas, humanitárias e éticas com responsabilidade e competência para atuar nos mais 

diferentes cenários do Sistema Único de Saúde Brasileiro. 

 

Específicos - Comuns à todas Áreas de Concentração  

a) Atuar com competência em sua área profissional especifica, considerando todos 

os atores e práticas envolvidas na cadeia de cuidado ao paciente; 

b) Atuar no planejamento de instalações radiativas e na especificações técnicas de 

equipamentos, seja para fins terapêuticos ou diagnósticos; 

c) Planejar, gerir e executar os programas de garantia e controle de qualidade, 

estimulando a participação de todos os profissionais de saúde envolvidos na prática 

clínica; 

d) Atuar na supervisão técnica de manutenção dos equipamentos, garantindo a 

qualidade da assistência ao usuário no ambiente hospitalar; 

e) Desenvolver competências que permitam a realização de procedimentos de 

dosimetria clínica na prática terapêutica ou diagnóstica e física, na verificação dos 

equipamentos;  

f) Aplicar os princípios de proteção radiológica nas exposições à radiação dos 

pacientes; 

g) Aplicar os princípios de proteção radiológica nas exposições à radiação dos 

trabalhadores e do público, em geral; 

h) Desenvolver atividades de Educação em Saúde em todos os ambientes de prática 

profissional; 

i) Desenvolver estudos científicos que contemplem a melhoria do ambiente de 

prática; 
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j) Atuar dentro de um contexto interdisciplinar para o atendimento das necessidades 

de cuidado e/ou educação dos usuários do serviço. 

 

Específicos - Física da Radioterapia 

a) Participar direta e ativamente na elaboração dos tratamentos radioterápicos, tanto 

no cálculo da dose como na garantia do controle de qualidade desse tratamento; 

b) Obter todos os parâmetros clínicos relevantes para uso em planejamento de 

tratamento em todos os equipamentos de terapia; 

c) Calibrar os feixes terapêuticos em termos da grandeza física empregada no 

planejamento dos tratamentos; 

d) Desenvolver e executar programas para testes de aceite e controle da garantia da 

qualidade dos equipamentos de terapia disponíveis no serviço de radioterapia, 

segundo as normas e critérios nacionais e internacionais; 

e) Manusear e operar de câmaras de ionização, eletrômetros e outros instrumentos 

que permitam avaliar as condições de a calibração dos equipamentos de terapia; 

f) Elaborar um programa de controle de garantia de qualidade para os dosímetros 

clínicos; 

g) Executar a calibração dos padrões terciários periodicamente; 

h) Supervisionar o funcionamento dos equipamentos utilizados nessa modalidade de 

tratamento e os trabalhos de manutenção dos equipamentos prestados por terceiros; 

i) Conhecer aplicações clínicas básicas utilizadas para diagnóstico do câncer: raios 

X diagnóstico, tomografia computadorizada, mamografia, etc.. 

j) Organizar e apoiar o planejamento de programas de treinamento e formação de 

recursos humanos na área de física de radioterapia, bem como participar de 

programas de residência médica e multiprofissional, e de formação de técnicos e 

tecnólogos especializados; 

k) Ser o supervisor de proteção radiológica do serviço de radioterapia; 

l) Executar cálculos de blindagem estruturais de salas dos equipamentos de 

radioterapia; 

m) Realizar levantamentos radiométricos em salas onde estão instalados 

equipamentos radioterápicos, assegurando que as mesmas estão dentro das 

exigências das normas em vigor; 
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n) Propor métodos de otimização da radioproteção; 

o) Desenvolver e executar programas de proteção radiológica dirigidos aos 

pacientes submetidos a tratamentos que envolvam o uso de substâncias radioativas 

e aos funcionários cujas atividades envolvam manuseio ou exposição a essas 

substâncias;  

p) Estabelecer instruções para condutas em situações de emergência ou em caso de 

acidente radiológico; 

q) Elaborar planilhas dos resultados das doses recebidas, pelos funcionários, de 

acordo com os resultados da monitoração individual mensal, em atendimento a 

exigência da CNEN; 

r) Conhecer as normas nacionais e internacionais desta área, bem como participar 

de atividades das comissões nacionais para o desenvolvimento de textos normativos 

para radioterapia; 

s) Dar apoio administrativo e logístico em assuntos relacionados com o 

planejamento e aquisição de novos equipamentos de terapia e de sistemas de 

medida; 

t) Formular, organizar, participar, gerenciar, procurar apoio financeiro e outras 

atividades relacionadas a desenvolvimento de projetos de pesquisa na área. 

 

Específicos - Física da Radiologia ou Física do Radiodiagnóstico 

a) Especificar e operar equipamentos, nos procedimentos de controle de qualidade, 

como: sistemas radiológicos convencionais de uso médico e odontológico, 

equipamentos de fluoroscopia, mamografia, angiografia, cinefluorocoronareografia, 

radiografia odontológica periapical e panorâmica, tomografia convencional, 

tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, processadoras 

manuais e automáticas de filmes radiográficos, câmaras multiformato e outros tipos 

de impressoras, além de sistemas digitais de imagens; 

b) Desenvolver e implementar programas para análise de aceitação, controle e 

garantia de qualidade nos equipamentos citados no item anterior; 

c) Administrar análises de rejeição de radiografias em departamentos de 

radiodiagnóstico, bem como a otimização de sistemas de imagens digitais; 
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d) Operar câmaras de ionização e outros instrumentos que permitam avaliar 

condições de calibração de equipamentos de raios-X, processadoras de filmes, 

sistemas de imagem digitais, medidores não invasivos de kVp e tempo de 

exposição, sensitômetros, densitômetros, termômetros de imersão, e outros; 

e) Conhecer aplicações clínicas básicas utilizadas em radiodiagnóstico 

convencional, e em técnicas especializadas como tomografia convencional e 

computadorizada, mamografia, e outras; 

f) Organizar programas de treinamento e formação de recursos humanos na área da 

radiologia diagnóstica, bem como apoiar o planejamento e participar em programas 

de residência médica e multiprofissional e formação de técnicos e tecnólogos 

especializados; 

g) Realizar levantamentos radiométricos em salas onde estão instalados 

equipamentos radiológicos e propor métodos de otimização da proteção; 

h) Realizar periodicamente a dosimetria clínica das doses de radiação recebidas 

pelos paciente em cada equipamento e/ou procedimento do serviço, de acordo com 

as indicações e métodos recomendados pelos protocolos internacionais e exigidos 

pela regulamentação nacional; 

i) Estimar as doses em órgãos de pacientes quando necessário para avaliação de 

riscos, como por exemplo para gestantes; 

j) Conhecer as normas nacionais e internacionais desta área, bem como participar 

de atividades para o desenvolvimento de textos normativos para radiodiagnóstico; 

k) Elaborar planilhas dos resultados das doses recebidas, pelos funcionários, de 

acordo com os resultados da monitoração individual mensal, em atendimento a 

exigência da CNEN; 

l) Formular, organizar, participar, gerenciar, procurar apoio financeiro e outras 

atividades relacionadas a desenvolvimento de projetos de pesquisa na área. 

 

Específicos - Física da Medicina Nuclear 

a) Especificar, calibrar e manusear equipamentos, especificamente nos 

procedimentos de controle de qualidade, como: mapeador linear, câmara de 

cintilização estacionária, câmara tomográfica por emissão de fóton único (SPECT), 

tomografia por emissão de pósitrons (PET), PET-CT, contadores cintilográficos 
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sólidos e líquidos, sistemas de medidas de captação, monitores de área, 

calibradores de dose, sistemas computacionais, sistemas de registro, processadores 

de filmes, e outros; 

b) Desenvolver e executar programas de aceitação, controle e garantia de qualidade 

dos equipamentos e imagens de Medicina Nuclear, segundo normas e critérios de 

nacionais e internacionais; 

c) Atuar em proteção radiológica: monitorar, controlar e realizar a proteção 

radiológica do ambiente, público, pacientes e pessoal de trabalho; manipular e 

gerenciar os rejeitos, descontaminar e controlar incidentes e acidentes radioativos; 

planejar áreas de manuseio, uso e armazenamento de materiais radioativos não-

selados (gases, líquidos e sólidos); implementar normas e regulamentos locais, 

nacionais e internacionais, otimizar a proteção radiológica; 

d) Proceder a dosimetria de pacientes: calcular doses internas; planejar e monitorar 

procedimentos terápicos; 

e) Apoiar na área de Radiofarmácia: no manuseio de geradores de radionuclídeos e 

de fontes não-seladas, no controle de atividades manipuladas; ministrar noções 

sobre preparação e controle de qualidade de radiofármacos; 

f) Apoiar as indicações clínicas, desenvolvendo protocolos de aquisição de dados e 

de técnicas de processamento digital e análise; 

g) Atuar no treinamento e formação de recursos humanos na área de Medicina 

Nuclear: apoiar no planejamento e participar em programas de residência médica e 

multiprofissional, e de formação de técnicos especializados; 

h) Dar apoio administrativo e logístico em assuntos relacionados com planejamento, 

uso, compra e transporte de equipamento e materiais radioativos não-selados e seus 

derivados; 

i) Formular, organizar, participar, gerenciar, procurar apoio financeiro e outras 

atividades relacionadas a desenvolvimentos de projetos de pesquisa na área; 

 

 

3.4- Diretrizes Pedagógicas 
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As diretrizes pedagógicas do Programa de Residência em Área Profissional de 

Física Médica consideram a formação em área específica, necessária e característica aos 

profissionais desta área, sem no entanto dissociá-la da educação interprofissional e 

multiprofissional dos atuais programas de residência na área da saúde. A formação de um 

profissional capaz de atuar em equipe, de forma responsável e competente, nas áreas 

temáticas consideradas estratégicas no Sistema Único de Saúde norteia a estruturação do 

projeto pedagógico apresentado. Na atualidade, o apoio diagnóstico e terapêutico na 

atenção à saúde requer um profissional com competências nos fundamentos físicos de 

múltiplas técnicas terapêuticas e com base científica na compreensão, utilização e 

desenvolvimento das tecnologias que estão revolucinando o diagnóstico médico, 

estabelecendo os critérios para a correta utilização dos agentes físicos empregados na 

medicina. Esta abordagem técnico-científica não exclui a perspectiva reflexiva, crítica, 

humanitária e ética da formação deste profissional.  

Nesse sentido, o projeto pedagógico está estruturado em dois eixos de formação 

transversais, reunindo competências da residência multiprofissional e da residência em 

área profissional de física médica, associados à formação específica em áreas de 

concentração do programa: Física da Radioterapia, Física da Radiologia e Física da 

Medicina Nuclear. 

 

 

 

Residência 

Multiprofissional em 

Saúde 

Residência em Física Médica  

(Área Profissional da Saúde) 
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Física da  

Medicina Nuclear 
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Transversais 
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 O programa terá módulos correspondentes aos eixos transversais, compreendendo 

parte da formação geral atualmente oferecida nos programas de residência 

multiprofissional e formação comum em física médica. Esta formação transversal será 

desenvolvida através de atividades teóricas e teórico-práticas integradas. Os eixos 

específicos serão constituídos por módulos correspondentes ás áreas de concentração do 

programa, com atividades práticas na sua grande maioria. Cada módulo será dividido em 

temas para desenvolvimento das competências de conhecimento teórico, teórico-prático 

e/ou de prática. Os módulos constituem as competências necessárias para o treinamento 

clínico em serviço de cada área de concentração do programa. 

 

 

 

 

 

3.5- Parceria e Articulação com as Políticas de Saúde locorregionais 

 

O programa proposto conta com as parcerias da Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de 

Diagnóstico por Imagem (FIDI). 

A SPDM é a maior entidade filantrópica de prestação de serviços de saúde do Brasil. 

Fundada em 1933, é dirigida por um Conselho Administrativo eleito pela sua Assembléia 

Geral, constituída pelos membros da Congregação da Escola Paulista de Medicina, com a 

qual mantém estreita relação e o objetivo comum de servir ao ensino, à pesquisa e à 

assistência médica. Além de atuar na gestão e administração do Hospital São Paulo - 

Hospital Universitário da UNIFESP, a SPDM gerencia serviços e organizações de saúde de 

diversas instituições públicas, através de convênios ou contratos de gestão, contando 

atualmente com mais de 32 mil colaboradores, atuando em diversos municípios e 

segmentos do setor, e gerenciando 22 unidades hospitalares e ambulatoriais construídas e 

equipadas pelo Estado e por alguns municípios. 
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A Fundação IDI foi criada em abril de 2006 como resultado do crescimento do extinto 

IDI - Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. O IDI foi fundado em 

dezembro de 1985 pelos docentes da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP, com o 

objetivo de prestar assistência à população da cidade de São Paulo, colher e difundir 

conhecimentos científicos. Desde então, se destacou como um dos mais importantes 

provedores de serviço do Brasil com destaque nas áreas de pesquisa e inovação 

tecnológica. Em outubro de 2005 a Fundação IDI foi reconhecida como entidade 

filantrópica e em 2006 qualificada como organização social do Município de São Paulo para 

desenvolver atividades dirigidas à saúde. A FIDI realiza cerca de 250 mil exames 

mensalmente, distribuídos em 46 unidades SUS em todo Estado de São Paulo. É uma 

grande prestadora de serviço ao SUS, especializados na área de diagnóstico por imagem, 

realizando exames de raios X, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia, 

ressonância magnética e densitometria óssea. Em 2010, estabeleceu parceria com a 

Secretaria de Estado da Saúde, o SEDI – Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem, 

incluindo 20 hospitais estaduais, para emissão de laudos de diagnóstico por imagem.  

 

 

3.6- Núcleo Docente Estruturante 

 O núcleo docente estruturante do programa de Residência em Física Médica 

será composto pelo coordenador e vice-coordenador do programa, e por representantes de 

cada uma das área de concentração do programa, a saber: um tutor, um preceptor e um 

médico ou representante da área clínica. O tutor deverá possuir, preferencialmente, 

formação acadêmica de pós-graduação e exercer atividades de ensino em universidade, 

faculdade ou instituito de pesquisa na área de representação do programa. O preceptor 

deverá possuir, preferencialmente, especialização na área e execer atividades profissionais 

rotineiras em estabelecimento de saúde na área de representação do programa. O médico 

ou representante da área clínica (profissional da área da saúde) deve pertencer e exercer 

atividades na equipe clínica, na área de representação do programa.  

 Prof. Dr. Marcelo Baptista de 
Freitas 

físico com doutorado - docente UNIFESP  
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Coordenação Profa. Dra. Regina Bitelli Medeiros  física com pós-doutorado - docente 
UNIFESP 

 

 

Física do 
Radiodiagnóstico 

 

Tutor: Profa. Dra. Roseli Kunzel física com doutorado - docente UNIFESP 

Preceptor: Ms. Marcelo Mariano da 
Silva  

físico com mestrado e atuação profissional 
na área de radiologia – TAE UNIFESP 

Clínica: Profa. Dra. Simone Elias médica com doutorado - membro do corpo 
clínico do serviço de mastologia - docente 
UNIFESP 

 

 

Física da  

Radioterapia 

Tutor: Dr. Adelmo José Giordani físico com doutorado - docente PUC e físico 
do serviço de radioterapia UNIFESP 

Preceptor: Adolfo Martins Silva 
Físico do serviço de radioterapia 
UNIFESP 

físico com experiência na área de 
radioterapia e atuação profissional no 
serviço de radioterapia UNIFESP 

Clínica: Prof. Dr. Rodrigo Souza 
Dias 

médico com doutorado - docente UNIFESP 
e membro do corpo clínico do serviço de 
radioterapia UNIFESP 

 

 

Física da  

Medicina Nuclear 

Tutor: Profa. Dra. Cecil Chow 
Robilotta 

física com doutorado - docente IFUSP 

Preceptor: Profa. Dra. Lorena 
Pozzo 

física com doutorado e atuação profissional 
na área de medicina nuclear - IPEN 

Clínica: Dr. Mário Luiz Vieira 
Castiglioni 

médico com doutorado  - membro do corpo 
clínico do serviço de medicina nuclear - 
UNIFESP 

 

3.7- Cenários de Prática 

  

As atividades de treinamento em serviço serão realizadas sob supervisão de 

preceptores das diversas áreas de concentração do programa e desenvolvidas no serviços 

de radioterapia e diagnóstico por imagem (radiologia e medicina nuclear) do Hospital São 

Paulo, na Coordenadoria de Física e Higiene das Radiações do Departamento de 

Diagnóstico por Imagem e no Núcleo de Proteção Radiológica, Setor de Hemodinâmica e 

Cardiologia Intervencionista do HSP. Como complementação à formação e inclusão de 

todas as modalidades de diagnóstico e terapia poderão ser realizadas atividades em outros 

estabelecimentos de saúde sob a gestão das instituições parceiras ou que venham a 
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estabelecer convênios específicos para desenvolvimento das atividades práticas deste 

programa de residência. 

 

 

3.8- Metodologia de Avaliação 

  

A avaliação das competências ao longo do processo de formação dos residentes 

será realizada de maneira contínua, utilizando vários processos de avaliação, respeitando 

as experiências prévias dos residentes e aumentando os níveis de complexidade do 

aprendizado gradativamente. 

Nesta estratégia de avaliação continuada serão empregados: 

- caderno de anotações do residente e seu desempenho em atividades rotineiras 

supervisionadas e não-supervisionadas: este caderno é um registro da avaliação do 

residente em todos os aspectos do programa, servindo como referência rápida para 

monitorar o seu progresso e podendo servir de avaliação por parte da equipe do 

programa em qualquer momento do seu aprendizado; 

- portifólio: este porfifólio representa uma oportunidade para o residente registrar de 

maneira abrangente e em profundidade o conhecimento desenvolvido nos diversos 

tópicos de formação do programa. Ele deve incorporar os registros do seu 

progresso, os relatórios e amostras dos trabalhos realizados pelo residentes nos 

diversos módulos de formação do programa; 

- provas dissertativas: avaliações de conteúdo realizadas em etapas pré-

estabelecidas do programa para verificar o aprendizado geral do residente em 

tópicos ou módulos específicos; 

-  avaliações orais: aplicado pela equipe do programa ao final do programa de 

residência. Antes de ser aplicado o residente deve demonstrar que completou 

satisfatoriamente os objetivos de aprendizado de todos os módulos realizados e será 

baseado em grande parte nos portifólios elaborados pelos residentes ao longo do 

desenvolvimento do programa; 



 

 

 

28 
 

- avaliações práticas: uma avaliação prática final poderá ser realizada, considerando 

os principais aspectos práticos do treinamento clínico na área de concentração do 

programa. 

Ao final, o processo de avaliação deverá ser capaz de identificar e verificar se o 

residente tem conhecimento, experiência e habilidades que satisfazem o trabalho em física 

médica na respectiva área de concentração do programa, satisfazendo as exigências para 

um físico médico qualificado em ambiente clínico.  

 

 

3.9- Perfil do Egresso 

  

Os egressos do programa de Residência em Física Médica deverão possuir 

capacidade para fazer a intermediação entre o conhecimento acadêmico e as práticas nos 

serviços de saúde, visando a integralidade na atenção à saúde, em consonância com os 

princípios e diretrizes do SUS. Considerando ainda as áreas de concentração do programa 

- Física da Radioterapia, Física da Radiologia e Física da Medicina Nuclear - deverão estar 

aptos a exercerem com responsabilidade e competência as seguintes atividades: 

- especificações técnicas de equipamentos e planejamento de instalações: colaborar 

com a definição e especificação na compra dos equipamentos de tratamento, 

simuladores, sistemas de aquisição de imagens e detecção de radiação, sistemas de 

planejamento, tudo em função da necessidade clínica, condições de interligação 

com outros sistemas operacionais existentes nos estabelecimentos de saúde; 

colaborar com o projeto das instalações, em especial a realização dos cálculos de 

blindagem estrutural, garantindo assim que todos os princípios de segurança 

radiológica e funcionalidade sejam garantidos; 

- aceitação e comissionamento de equipamentos e sua liberação para operação: ter 

a responsabilidade de realizar os ensaios de aceitação e comissionamento dos 

equipamentos depois de sua instalação, garantindo que os mesmos possam ser 

liberados para operação em conformidade com as especificações e características 

clínicas exigidas pela legislação; 
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- supervisão técnica de manutenção: acompanhar a manutenção do equipamento 

bem com a aceitação do serviço executado, autorizando o mesmo para uso clínico 

depois da manutenção e garantindo que o reparo realizado não compromete as 

características de funcionamento e a calibração dos mesmos; 

- garantia e controle de qualidade: ser responsável pela elaboração e execução de 

programas de garantia e controle de qualidade, assegurando que as normas e 

procedimentos para a boa prática no uso das radiações sejam cumpridas de acordo 

com as leis e normas vigentes; especificamente para físico da radioterapia, deve 

estar apto a revisar os cálculos e as medidas necessárias para a determinação das 

doses absorvidas, bem como a distribuição destas no paciente, podendo ser 

realizados  através de cálculos manuais, computadorizados ou através de medidas 

diretas da radiação em uso. Além disso, deve estabelecer procedimentos para os 

cálculos dosimétricos a serem usados na clínica e na execução dela. 

- dosimetria física: especificamente para o físico da radioterapia - realizar a 

calibração de todos os equipamentos de tratamento e verificação da atividade das 

fontes radioativas, determinando os dados necessários para o uso clínico de todos 

os equipamentos, bem como as fontes para cálculo do planejamento do tratamento 

de radioterapia externa e braquiterapia; registrar os dados para uso clínico de forma 

clara e precisa de maneira que possam ser utilizados por qualquer outro membro da 

equipe clínica; realizar dosimetrias em vivo, ou em vitro para a perfeita distribuição 

da radiação no paciente. Especificamente para o físico da radiologia ou físico da 

medicina nuclear - caracterizar a radiação emitida pelos equipamentos e determinar 

a atividade dos radiofármacos, antes de serem empregados na prática clínica; 

avaliar os procedimentos de aquisição de imagens e detecção da radiação antes da 

sua aplicação clínica rotineira; participar do planejamento de protocolos de 

investigação (aquisição e processamento de imagens), garantindo que os dados de 

fontes ou procedimentos sejam tabulados ou registrados de forma clara e precisa de 

maneira que possam ser utilizados por qualquer outro membro da equipe clínica; 

verificar periodicamente a dose administrada aos pacientes em cada equipamento 

ou procedimento de acordo com as indicações e métodos estabelecidos nas 

recomendações internacionais e normas nacionais; 
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- dosimetria clínica: obter dados referentes ao comportamento da radiação em um 

meio similar ao corpo humano, e a otimização destes; estabelecer os procedimentos 

de cálculo usados, sua exatidão e a verificação da utilização destes; promover um 

estudo para a otimização dos cálculos de tratamento e estabelecer os níveis de 

referência na caso da prática diagnóstica. 

- docência/ensino e investigação/pesquisa: atuar nos programas de educação 

continuada de toda equipe clínica para as boas práticas no uso das radiações em 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos e participar de projetos de pesquisa que 

contribuam para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de novos procedimentos 

e/ou equipamentos e dispositivos; 

- proteção radiológica nas exposições médicas: investigar as causas das exposições 

acidentais e imprimir atitudes no sentido de corrigí-las; investigar as causas de 

exposições repetidas e substancialmente acima dos níveis de referência; elaborar e 

manter os registros requeridos pelas autoridades reguladoras da área de atuação; 

- proteção radiológica ocupacional (trabalhadores) e do público: elaborar manuais de 

boas práticas, diminuindo o risco de exposições acidentais da equipe clínica; 

elaborar e manter os registros requeridos pelas autoridades reguladoras da área de 

atuação; garantir níveis de exposição abaixo dos limites permitidos para indíviduos 

do público.  

 

 

3.10- Matriz Curricular 

 

Eixo Transversal - Residência Multiprofissional: 250h 

Eixo Transveral - Residência em Física Médica (Área Profissional): 450h 

Eixos Específicos nas Áreas de Concentração: 452h (teóricas e teórico-práticas) e 4608h 

(práticas) 

 

Eixo Transversal - Residência Multiprofissional 
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Políticas Públicas de Saúde e Gestão de Serviços de Saúde 

Epidemiologia e Vigilância Epidemiológica 

Padrões de Qualidade e Biosegurança no Serviço de Saúde 

Metodologia de Pesquisa e Produção do Conhecimento em Saúde 

Ética Profissional e Bioética 

Gestão na Área da Saúde (Enfermagem) 

Carcinogenese e Fatores de Risco (Oncologia) 

Modalidade de Tratamento do Câncer (Oncologia) 

Outras da Residência Médica em Diagnóstico por Imagem 

 

Eixo Transveral - Residência em Física Médica (Área Profissional) 

Física das Radiações e Dosimetria 

Proteção Radiológica 

Radiobiologia 

Anatomia e Fisiologia 

Trabalho de Produção Intelectual 

 

Eixos Específicos nas Áreas de Concentração 

Módulos - Física da Radioterapia 

Módulo 1 - Aspectos Clínicos (3-7%) 

Módulo 2 - Proteção e Segurança Radiológica em Radioterapia (5-10%) 

Módulo 3 - Dosimetria das Radiações para Teleterapia - Radioterapia de Feixes Externos 
(5-10%) 

Módulo 4 - Teleterapia - Radioterapia de Feixes Externos (15-20%) 

Módulo 5 - Planejamento de Tratamento para Feixes Externos (15-20%) 

Módulo 6 - Braquiterapia (10-15%) 

Módulo 7 - Estudos Profissionais e Gerenciamento de Qualidade (7-12%) 

Módulo 8 - Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino (10-15%) 

 

Módulos - Física do Diagnóstico por Imagem - Radiologia 

Módulo 1 - Aspectos Clínicos (3-7%) 

Módulo 2 - Proteção e Segurança Radiológica em Radiologia (10-15%) 
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Módulo 3 - Desenvolvimento, Pesquisa e Ensino (10-15%) 

Módulo 4 - Profissionalismo e Comunicação (10-15%) 

Módulo 5 - Ensaios de desempenho de equipamentos de imagem (25-30%) 

Módulo 6 - Gerenciamento tecnológico (10-15%) 

Módulo 7 - Dosimetria, instrumentação e calibração (5-10%) 

Módulo 8 - Levantamento de doses em pacientes (8-14%) 

Módulo 9 - Gerenciamento da qualidade de imagem (10-15%) 

Módulo 10 - Otimização (10-15%) 

 

Módulos - Física do Diagnóstico por Imagem - Medicina Nuclear 

Módulo 1: Aspectos Clínicos (5%) 

Módulo 2: Proteção radiológica (15%) 

Módulo 3: Pesquisa, desenvolvimento e ensino (5%) 

Módulo 4: Desenvolvimento profissional e gerencial (5%) 

Módulo 5: Ensaios de comissionamento e aceitação de equipamentos (10%) 

Módulo 6: Medidas de radioatividade e dosimetria interna (10%) 

Módulo 7: Controle de qualidade em equipamentos de medicina nuclear (15%) 

Módulo 8: Terapia com radionuclídeos empregando fontes não-seladas (10%) 

Módulo 9: Computação clínica e redes (10%) 

Módulo 10: Aplicações clínicas (10%) 

Módulo 11: Preparo e controle de qualidade de radiofármacos (5%) 

 

Detalhamento dos Módulos - Física da Radioterapia 

Módulo 1 - Aspectos Clínicos 
1.1 - Radiobiologia 
1.2 - Introdução a oncologia 
1.3 - Anatomia 
1.4 - Aspectos clínicos de pacientes oncológicos 
 
Módulo 2- Proteção e Segurança Radiológica em Radioterapia 
2.1 - Requisitos básicos 
2.2 - Organização local 
2.3 - Procedimentos 
2.4 - Segurança no uso de fontes de radioativas 
2.5 - Proteção radiológica no projeto de salas de tratamento em teleterapia 
2.6 - Proteção radiológica de pacientes, trabalhadores e indíviduos do público 
2.7 - Treinamento em situações de emergência 
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2.8 - Segurança radiológica em braquiterapia 
2.9 - Proteção radiológico no projeto de salas de tratamento em braquiterapia 
 
Módulo 3 - Dosimetria das Radiações para Teleterapia - Radioterapia de Feixes Externos 
3.1 - Dosimetria empregando câmaras de ionização 
3.2 - Dosimetria empregando métodos diversos 
3.3 - Medidas de dose absorvida absoluta 
3.4 - Medidas de dose relativa 
3.5 - Verificação das doses em pacientes 
3.6 - Dosimetria in-vivo 
3.7 - Controle de qualidade em dosimetria    
  
Módulo 4 - Teleterapia - Radioterapia de Feixes Externos 
4.1 - Equipamentos de tratamento e de imagem 
4.2 - Especificações e aquisição de novos equipamentos 
4.3 - Garantia de qualidade em equipamentos para tramento com feixes externos I - 
ensaios de acietação 
4.4 - Garantia de qualidade em equipamentos para tramento com feixes externos II - 
comissionamento 
4.5 - Garantia de qualidade em equipamentos para tramento com feixes externos I - 
controle de qualidade 
4.6 - Técnicas de tratamento 
4.7 - Posicionamento de paciente e verificação de tratamento 
 
Módulo 5 - Planejamento de Tratamento para Feixes Externos 
5.1 - Protocolos de planejamento computacional de tratamentos   
5.2 - Garantia de qualidade no planejamento de tratamento 
5.3 - Administração de sistemas computacionais de planejamento 
5.4 - Planejamento de tratamento 
 
Módulo 6 - Braquiterapia 
6.1 - Protocolos 
6.2 - Garantia de qualidade em braquiterapia I - ensaios de aceitação 
6.3 - Garantia de qualidade em braquiterapia II - comissionamento 
6.4 - Garantia de qualidade em braquiterapia III - controle de qualidade 
6.5 - Calibração de fontes radioativas para braquiterapia 
6.6 - Aquisição de imagens e dados para planejamento de tratamento 
6.7 - Planejamento de tratamento 
6.8 - Preparação de fontes 
 
Módulo 7 - Estudos Profissionais e Gerenciamento de Qualidade 
7.1 - Conscientização profissional 
7.2 - Comunicação 
7.3 - Gerenciamento geral 
7.4 - Tecnologia da informação 
7.5 - Sistemas de gerenciamento de qualidade 
7.6 - Sistemas de gerenciamento para a implementação de novos equipamentos 
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Módulo 8 - Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 
8.1 - Pesquisa e desenvolvimento 
8.2 - Ensino 
 

Detalhamento dos Módulos - Física do Radiodiagnóstico 

Módulo 1 - Aspectos Clínicos 
1.1 - Anatomia radiológica e fisiologia 
1.2 - Radiobiologia e epidemiologia 
1.3 - Aspectos clínicos de pacientes na radiologia 
 
Módulo 2 - Proteção e Segurança Radiológica em Radiologia  
2.1 - Dosimetria pessoal 
2.2 - Avaliação de riscos da exposição a radiação 
2.3 - Revisão dos aspectos de proteção e segurança radiológica 
2.4 - Redução das doses - equipe clínica e indivíduos do público 
2.5 - Exposição acidental e sem intenção na radiologia diagnóstica 
2.6 - Blindagens 
2.7 - Segurança em serviços de diagnóstico por imagem empregando equipamentos de 
ressonância magnética  
 
Módulo 3 - Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 
3.1 - Pesquisa e Desenvolvimento 
3.2 - Ensino 
 
Módulo 4 - Profissionalismo e Comunicação 
4.1 - Conscientização profissional 
4.2 - Comunicação 
4.3 - Tecnologia da informação 
4.4 - Auditoria clínica 
 
Módulo 5 - Ensaios de desempenho de equipamentos de imagem 
5.1 - Sistemas tela-filme 
5.2 - Processamento de filmes e sala escura 
5.3 - Radiografia geral 
5.4 - Fluoroscopia convencional e digital 
5.5 - Radiografia computadorizada e radiografia digital 
5.6 - Dispositivos de controle de exposição automático 
5.7 - Mamografia 
5.8 - Tomografia computadorizada 
5.9 - Ressonância magnética 
5.10 - Ultrassom 
5.11 - Dispositivos de impressão e monitores 
5.12 - Radiografia dentária 
5.13 - Absorciometria de raios X de dupla energia (DEXA) 
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Módulo 6 - Gerenciamento tecnológico 
6.1 - Gerenciamento de qualidade de sistemas em radiologia 
6.2 - Ciclo de vida de equipamentos de imagem 
6.3 - Aceitação e comissionamento de equipamentos de imagem 
6.4 - Gerenciamento de ensaios de controle de qualidade em equipamentos de imagem 
6.5 - Informática na análise e processamento de imagens 
6.6 - Projeto da instalação 
 
Módulo 7 - Dosimetria, instrumentação e calibração 
7.1 - Dosimetria das radiações ionizantes e princípios de medida 
7.2 - Grandezas para radiação não-ionizantes e princípios de medida 
7.3 - Equipamentos para ensaios de controle de qualidade 
7.4 - Calibração de sistemas de dosimetria 
 
Módulo 8 - Levantamento de doses em pacientes 
8.1 - Levantamento de doses 
8.2 - Dosimetria pediatria 
8.3 - Estimativa de dose fetal 
 
Módulo 9 - Gerenciamento da qualidade de imagem 
9.1 - Avaliação de qualidade de imagem através de objeto  de testes 
9.2 - Avaliação de qualidade de imagem através de simuladores 
9.3 - Avaliação de qualidade de imagem através de imagens clínicas de pacientes  
 
Módulo 10 - Otimização 
10.1 - Risco de exposição dos pacientes em radiologia diagnóstica 
10.2 - Processos de otimização 
  

Detalhamento dos Módulos - Física da Medicina Nuclear 

Módulo 1 - Aspectos Clínicos 
1.1- Princípios de anatomia e fisiologia para físicos em medicina nuclear 
1.2- Princípios de efeitos biológicos e epidemiologia 
1.3- Atividades clínicas e fatores que afetam o cuidado do paciente 
 
Módulo 2 - Proteção Radiológica 
2.1- Monitoração dos níveis de radiação, incluindo monitoração individual 
2.2- Exposição proveniente de fontes não-seladas e riscos de contaminação 
2.3- ALARA e segurança radiológica em medicina nuclear 
2.4- Avaliação de riscos - staf, pacientes e demais indivíduos com respeito ao risco de 
radiação 
2.5- Áreas para uso de fontes não-seladas 
2.6- Cálculo de barreiras (blindagens) para novas instalações 
2.7- Controle regulatório e outros guias de segurança para uso de radiação em medicina 
nuclear 
 
Módulo 3- Pesquisa, Desenvolmento e Ensino 
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3.1- Pesquisa e desenvolvimento 
3.2- Ensino 
 
Módulo 4- Desenvolvimento Profissional e Gerencial 
4.1- Precepção profissional 
4.2- Comunicação 
4.3- Gerenciamento de qualidade 
4.4- Auditoria Clínica 
 
Módulo 5- Ensaios de comissionamento e aceitação - procurement 
5.1- Aquisição e tempo de vida de equipamentos de medicina nuclear 
5.2- Esaios de aceitação de calibradores de dose 
5.3- Ensaios de aceitação de sondas de cintilação e contadores 
5.4- Ensaios de aceitação e comissionamento de gama-câmara/SPECT e CT 
5.5- Ensaios de aceitação e comissionamento de PET e CT 
 
Módulo 6- Medidas de radioatividade e dosimetria interna 
6.1- Uso de traçadores padrões para medidas de radioatividade 
6.2- Formalismo e aplicação de dosimetria interna 
6.3- Dose de radiação proveniente radiofármacos empregados em medicina nuclear 
diagnóstica 
6.4- Quantificação a partir de imagens de medicina nuclear 
6.5- Dosimetria específica de pacientes 
 
Módulo 7- Controle de qualidade de equipamentos em medicina nuclear 
7.1- Planejamento e supervisão de programas rotineiros de controle de qualidade (CQ) 
7.2- CQ de calibradores de dose 
7.3- CQ de sondas de cintilação e contadores 
7.4- CQ de gama-câmara e SPECT 
7.5- CQ de sistemas PET/CT 
7.6- CQ de monitores e impressoras 
7.7- CQ de sistemas DXA 
 
Módulo 8- Terapia com radionuclídeos empregando fontes não-seladas 
8.1- Princípios de terapia com radionuclídeos 
8.2- Projeto de intalações para terapia com radionuclídeos 
8.3- Procedimentos de terapia 
8.4- Seleção de radiofármacos para terapia em medicina nuclear 
8.5- Dosimetria para procedimentos de terapia com radionuclídeos 
8.6- Procedimentos de segurança radioativa para terapia com fontes não-seladas 
 
Módulo 9- Computação clínica e redes 
9.1- Operação de uma wokstation de aquisição e processamento/revisão clínico 
9.2- Gerenciamento e administração de sistema de computação 
9.3- Problemas com sistema de computação first-line 
9.4- Técnicas computacionais de processamento de imagens         
9.5- Análise de imagens com uso de linguagem computacional de alto nível 
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9.6- Reconstrução, registro e fusão de imagens e modelamento da cinética de traçadores 
9.7- Formato de arquivos de imagem usados em medicina nuclear 
9.8- Redes de computação, PACS, RIS e HIS 
9.9- Validação de programas: simulação computacional, simuladores e dados clínicos 
 
Módulo 10- Aplicações Clínicas 
10.1- Protocolos para procedimentos clínicos de rotina 
10.2- Artefatos comuns em imagens clínicas 
10.3- Análises de estudos clínicos comuns e fontes de erros 
10.4- Princípios e bases fisiológicas para estudos clínicos comuns 
10.5- Desenvolvimento de protocolos clínicos para estimativa da dosimetria de pacientes 
10.6- Optimização 
10.7- Bases fisiológicas de imagens PET 
 
Módulo 11- Preparação e controle de qualidade de radiofármacos 
11.1- Produção e preparação de radiofármacos 
11.2- Controle de qualidade de radiofármacos 

1 Semestre 

Eixo Transversal do Programa 

Atividade Tipo de Atividade Carga Horária 

Politicas Públicas, Humanização e Gestão de Serviços 

de Saúde 

Teórica ou teórica-prática 36 

Segurança do Paciente como Prioridade Estratégica Teórica ou teórica-prática 36 

Eixo Transversal da Área de Concentração 

Atividade Tipo de Atividade Carga Horária 

Física e Dosimetria das Radiações Teórica ou teórica-prática 40 

Proteção Radiológica e Legislação Teórica ou teórica-prática 50 

Eixo Específico de Área Profissional – Física Médica 

Atividade Tipo de Atividade Carga Horária 

Conteúdo Profissional da Física Médica I Teórica ou teórica-prática 

 

60 

Programas e Protocolos de Garantia e Controle de 

Qualidade I 

Teórica ou teórica-prática 

 

30 

Prática Assistencial em Física Médica I Prática 1152 

 

2 Semestre 

Eixo Transversal do Programa 
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Atividade Tipo de Atividade Carga Horária 

Equipe Multiprofissional e Gestão do Cuidado Teórica ou teórica-prática 72 

Metodologia da Pesquisa Teórica ou teórica-prática 48 

Eixo Transversal da Área de Concentração 

Atividade Tipo de Atividade Carga Horária 

Trabalho de Conclusão de Curso I – TCC Teórica ou teórica-prática 24 

Física e Dosimetria das Radiações Teórica ou teórica-prática 40 

Proteção Radiológica e Legislação Teórica ou teórica-prática 50 

Eixo Específico de Área Profissional – Física Médica 

Atividade Tipo de Atividade Carga Horária 

Conteúdo Profissional da Física Médica I Teórica ou teórica-prática 

 

60 

Programas e Protocolos de Garantia e Controle de 

Qualidade I 

Teórica ou teórica-prática 

 

30 

Prática Assistencial em Física Médica I Prática 1152 

 

3 Semestre 

Eixo Transversal do Programa 

Atividade Tipo de Atividade Carga Horária 

Epidemiologia e Vigilância Epidemiológica Teórica ou teórica-prática 48 

Bioestatística Teórica ou teórica-prática 18 

Bioética e Ética Profissional Teórica ou teórica-prática 36 

Eixo Transversal da Área de Concentração 

Atividade Tipo de Atividade Carga Horária 

Trabalho de Conclusão de Curso II – TCC Teórica ou teórica-prática 40 

Eixo Específico de Área Profissional – Física Médica 

Atividade Tipo de Atividade Carga Horária 

Conteúdo Profissional da Física Médica II Teórica ou teórica-prática 

 

90 

Conteúdo Profissional da Física Médica III 

 

Teórica ou 

teórica-prática 

40 

Programas e Protocolos de Garantia e Controle de 

Qualidade II 

Teórica ou teórica-prática 

 

60 

Aspectos Clínicos para Área Profissional de Física 

Médica 

Teórica ou teórica-prática 

 

40 

Prática Assistencial em Física Médica II Prática 1152 
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4 Semestre 

Eixo Transversal da Área de Concentração 

Atividade Tipo de Atividade Carga Horária 

Trabalho de Conclusão de Curso II – TCC Teórica ou teórica-prática 54 

Eixo Específico de Área Profissional – Física Médica 

Atividade Tipo de Atividade Carga Horária 

Conteúdo Profissional da Física Médica II Teórica ou teórica-prática 

 

90 

Programas e Protocolos de Garantia e Controle de 

Qualidade II 

Teórica ou teórica-prática 

 

60 

Prática Assistencial em Física Médica II Prática 1152 
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Trabalho de Conclusão de Curso (100h) 

Propiciar um espaço pedagógico, compartilhado por todos os residentes para elaboração 
do Trabalho de Conclusão de Curso, orientado por um professor no qual o aluno 
demonstrará os conhecimentos adquiridos durante o curso. 

 

A metodologia 

O Residente deverá apresentar, ao final do curso,  o Trabalho de Conclusão de Curso, com 
texto encadernado (espiral) em 03 vias que será avaliado por uma banca após a defesa ou 
apresentação do trabalho. 

 A banca deverá ser composta pelo coordenador, pelo professor orientador do projeto e por 
um professor convidado. 

O resultado da avaliação será dado aos alunos no final da apresentação e documentado 
em impresso próprio. Em casos de não aprovação será agendada uma nova data para 
reavaliação.  
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Semana Padrão R1 (Exemplo) 

 

Exemplo de Semana Padrão R1 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Manhã Prática Prática Prática Prática Prática Prática  

Tarde Prática Aulas 
Téoricas 
Unificadas 

Aulas 
Teóricas 
Específicas 

Aulas 
Teóricas 
Unificadas 

TCC Prática  

Noite Plantão 

 

 

 

Semana Padrão R2 

 

Exemplo de Semana Padrão R2 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Manhã Prática Prática Prática Prática Prática Prática  

Tarde Prática Aulas 
Téoricas 
Unificadas 

Aulas 
Teóricas 
Específicas 

Aulas 
Teóricas 
Unificadas 

TCC Prática  

Noite Plantão 
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4. PROCESSO SELETIVO 

 

Período de Inscrição 

O cronograma de inscrição será elaborado a partir do edital publicado pelo MEC. 

 

Perfil inicial dos Candidatos para Ingresso 

Poderão ingressar no Programa de Residência em Física Médica (Área Profissional) da 
UNIFESP, os profissionais formados por Instituições oficiais ou reconhecidas pelo 
Conselho Federal de Educação, ou em Instituições estrangeiras, desde que o diploma 
esteja devidamente revalidado em órgão reconhecido, com até no máximo dois anos 
de formado. 

 

Documentação Necessária 

 O candidato ao Programa de Residência em Física Médica (Área Profissional) 
da UNIFESP deverá: 

 apresentar requerimento à COREMU; 

 apresentar diploma profissional devidamente registrado ou, caso esteja cursando 
o último ano do curso, declaração comprobatória expedida pela Instituição de 
Ensino de origem; 

 apresentar o curriculum vitae relacionando as atividades escolares, profissionais 
e científicas; 

 se estrangeiro, apresentar a Cédula de Identidade de Estrangeiro que comprove 
ser portador de visto provisório ou permanente, resultando em situação regular 
no país; 

 submeter-se ao processo de seleção adotado pela COREMU, visando 
classificação dentro do número de vagas existentes. 

 A declaração de conclusão do curso será aceita a título provisório, para fins da 
matricula do candidato. No entanto, o diploma deverá ser apresentado pelo 
profissional residente até o quarto mês do ano letivo do Programa de Residência 
em Física Médica (Área Profissional), sob pena de não lhe ser deferida a 
matrícula. 

 Na hipótese de candidato que tenha concluído o curso de graduação em 
Instituição estrangeira, somente será deferida sua matrícula no Programa de 
Residência em Física Médica (Área Profissional), mediante apresentação do 
diploma devidamente revalidado por Instituição competente. 
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Critérios/Etapas de Seleção 

O Ingresso ao Programa de Residência em Física Médica (Área Profissional) da 
UNIFESP/HSP se dará através de processo seletivo realizado conforme Edital, 
elaborado especificamente com esta finalidade e amplamente divulgado. 

O processo de seleção dos candidatos ao Programa de Residência em Física Médica 
(Área Profissional) da UNIFESP dar-se-a mediante: 

 prova classificatória, 

 entrevista, 

 análise de curriculum. 

A classificação final dos candidatos deverá ser homologada pela COREMU. 

A COREMU preencherá as vagas porventura surgirem posteriormente, chamado por 
ordem de classificação os candidatos até 60 (sessenta) dias após o início dos 
programas. 

Os candidatos aprovados terão prazo para efetuar a matrícula, conforme o edital. 

Vencido o prazo acima, serão convocados na ordem de classificação os candidatos 
seguintes. 
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FICHA DE CADASTRO DO CORPO DOCENTE DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  

Sis-CRNMS 

Nome Completo: 

CPF: 

Função no Programa (preceptor/tutor/docente): 

Profissão: 

Registro no Conselho: 

Instituição que trabalha: 

Registro Funcional: 

Cargo/função na instituição: 

Carga horária semanal: 

Tempo (em anos) de experiência na profissão: 

Tempo (em anos) de experiência como preceptor ou tutor de curso de especialização em formato de 
residência (somente se tiver): 

Tempo (em anos) de experiência em docência no ensino superior (somente se tiver): 

Tempo (em anos) de experiência em gestão acadêmica (somente se tiver): 

Tempo (em anos) de experiência em gestão assistencial (somente se tiver): 

 Link para o currículo plataforma lattes: 

E-mail: 

Telefone: Celular: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Universidade Federal de São Paulo 
Pró-Reitoria de Extensão 

 

46 

 

GRADUAÇÃO: 

Data de formação:  Instituição: 

Endereço 

Área de cada especialidade: 

ESPECIALIZAÇÃO: 

Data de formação: Instituição: 

Endereço: 

Área de cada especialidade: 

MESTRADO: 

Data de formação: Instituição: 

Endereço: 

Área de cada especialidade: 

DOUTORADO: 

Data de formação:  Instituição: 

Endereço: 

Área de cada especialidade: 

 


