
O Papel do Físico na Radioterapia 

 

Ao contrário da quimioterapia, a radioterapia tenta poupar 
ao máximo os órgãos próximos ao tumor, localizando o 
tratamento apenas na região de interesse. Neste contexto, o 
físico médico é aquele quem executa importantes etapas do 
planejamento da radioterapia: a rotação da máquina, os 
campos de tratamento; de forma a uniformizar a 
distribuição da dose no tumor e poupando as adjacências. 
Tudo isso é feito obedecendo ao que foi definido 
previamente pelo médico radioterapeuta, na primeira 
consulta do paciente, como a localização do tumor e a dose 

que será entregue. Além de que, o que é indicado ao 
paciente provém de protocolos internacionais já estabelecidos. 

O físico médico cuida também do controle de qualidade do aparelho que executa o 
tratamento nos pacientes: o acelerador linear. Testes são feitos periodicamente com 
a finalidade de erradicar qualquer possibilidade de entrega errada de dose, 
garantindo com precisão que o paciente receberá a dose correta ao fazer seu 
tratamento radioterápico. 

No contexto clinico, o físico médico está presente diariamente no hospital, sanando 
dúvidas que porventura ocorrem. Ele lidera a equipe técnica que posiciona o 
paciente e efetua o treinamento anual dos técnicos, fazendo uma reciclagem do que 
é executado no cotidiano. 

No primeiro dia do paciente, ele está presente, para assegurar que o que foi 
planejado está sendo executado, observando os parâmetros dosimétricos e 
mecânicos da maquina e auxiliando a equipe técnica no posicionamento. 

Enfim, o físico médico é ímpar e essencial em todo o contexto radioterápico. Apesar 
de parecer um coadjuvante no processo ele é a peça chave no tratamento. Está 
presente em praticamente todo o fluxo desde a entrada do paciente no setor e, de 
forma indireta, certifica-se de que tudo está sendo feito sem erros. 
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