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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

Definições e Abreviações ---- ----- Inclusão 
ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

Definições e Abreviações ---- ----- Inclusão 
Cuidado centrado no paciente; Dilema Ético; Efetividade; Estrutura 
Organizacional; Método Biométrico; RQE; Telerradiologia 

Definições e Abreviações ---- ----- Alteração 

Ética: Condutas que assegurem que a gerência e o pessoal não estejam 
sujeitos a influências comerciais, políticas, financeiras e conflitos de 
interesse que possam afetar adversamente os pacientes, bem como a 
qualidade, confiabilidade e imparcialidade do trabalho. 

Fornecedor crítico (de produto ou serviço): Qualquer fornecedor que 
impeça a execução do serviço fim é considerado crítico ou qualquer 
fornecedor que forneça produto ou serviço que impacte diretamente na 
execução do serviço fim de diagnóstico por imagem. O serviço de 
telerradiologia deve ser considerado como um fornecedor crítico, 
independentemente do tipo de contratação estabelecida. 

Políticas: São as regras e princípios que orientam e informam os 
procedimentos e processos da organização. Representa uma 
declaração formalizada e difundida, das expectativas da Alta 
Administração, destinada a influenciar ou determinar decisões e 
ações. 

Sedação: Técnica que permite a diminuição dos níveis de consciência 
do paciente, não afetando a sua habilidade de respirar e responder 
apropriadamente aos estímulos. A sedação é um ato médico, e pode 
ser classificada em leve, moderada e profunda. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

Supervisor de Proteção Radiológica ou Supervisor de Radioproteção: 
indivíduo com habilitação e qualificação emitida pela CNEN, no âmbito de 
sua atuação, formalmente designado pelo titular da instalação para assumir 
a condução das tarefas relativas às ações de proteção radiológica na 
instalação relacionada àquela prática. 

GERAL TODOS TODOS Alteração Alterada a numeração dos princípios e critérios. 

GOVERNANÇA 5.1.1 
1.1.1 

CORE 
Alteração 

Critério classificado como CORE. 

Incluída a emissão do alvará de localização pelo município. 

GOVERNANÇA 5.1.2 1.1.2 Alteração 

Critério: 

Incluído para serviços de telerradiologia as responsabilidades e respectivos 
registros para funcionamento legal do serviço. 

Itens de Orientação: 

Incluída verificação do Título de Especialista e incluído que o serviço de 
imagem que realizar apenas exames de radiodiagnóstico, o próprio 
Responsável Técnico pode cumprir a função de SPR, desde que 
devidamente formalizada esta função 

GOVERNANÇA ------- 1.1.3 Alteração 
Inclusão de novo critério referente a implantação da estrutura 
organizacional. 

GOVERNANÇA 5.1.4 1.1.4 Alteração 
Alterado termo “visão e missão” para “propósitos”. Substituída a revisão a 
cada três anos, por periodicamente, onde o serviço defini a periodicidade 
da revisão. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

Incluída a definição de um código de ética e/ou conduta. 

GOVERNANÇA ------ 1.1.5 Inclusão 
Inclusão de novo critério referente a inclusão de política para identificação 
e tratativa de dilemas éticos. 

GOVERNANÇA ------ 1.1.6 Inclusão Inclusão de novo critério referente a tratativa de dilemas éticos. 

GOVERNANÇA 5.1.5 1.1.7 Alteração 
Alterado termo “visão e missão” para “propósitos”. Inserido no critério 
obrigatoriedade de análises e planos de ação quando os resultados não 
estiverem compatíveis com as metas. 

GOVERNANÇA 5.1.6 
1.1.8 

CORE 
Alteração 

Critérios classificado como CORE. 

Incluída a formalização dos responsáveis pelas análises e gestão de 
desempenho. 

Alterados os títulos dos indicadores excluindo a palavra “índice”. 

Incluídos novos indicadores de Evento adverso relacionado a materiais e 
medicamentos e indicadores específicos para serviços de telerradiologia. 

GOVERNANÇA 5.1.7 1.1.9 Alteração 

Incluída obrigatoriedade de formalização dos responsáveis pela tomada de 
decisão. 

Para os serviços de telerradiologia, inclusão de sistemática para acesso às 
informações do paciente. 

GOVERNANÇA 5.1.8 1.1.10 Alteração 
Alterada nomenclatura do Consentimento Informado para “Termo de 
Consentimento Livre, Esclarecido e Informado”. Adicionada política de 
comunicação e informação alinhada à LGPD e política de dilemas éticos. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

GOVERNANÇA 5.1.9 1.1.11 Alteração 
Incluído nos Itens de Orientação a Comissão de Gerenciamento de Riscos 
em Radiologia Diagnóstica. 

GOVERNANÇA ---- 1.1.12 Inclusão 
Incluído critério específico aos serviços de telerradiologia referente ao uso 
das marcas nos laudos executados. 

GOVERNANÇA 5.2.1 1.2.1 Alteração Critério Classificado como CORE. 

GOVERNANÇA 5.2.2 1.2.2 Inclusão 
Incluído para os serviços de radiologia processo de gerenciamento 
financeiro. 

GOVERNANÇA 5.2.4 1.2.4 Alteração 

Incluída obrigatoriedade de definição e formalização de responsáveis de 
serviços terceirizados. 

Para os serviços de telerradiologia, incluída a obrigatoriedade de 
formalização dos direitos e deveres, sigilo de dados pessoais, dilemas 
éticos entre as partes envolvidas. 

GOVERNANÇA ---- 1.3 Inclusão 
Inclusão de uma nova dimensão com critérios para adequação à LGPD – 
Lei Geral de Proteção de Dados Sensíveis. 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.1.3 2.1.3 Inclusão 
Inclusão para os serviços de telerradiologia obrigatoriedade de 
procedimento documentado das informações críticas necessárias para 
realização dos laudos. 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.1.5 2.1.5 Exclusão 
Excluída a disponibilidade de documentos apenas para as “atividades 
críticas”. 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.1.8 2.1.8 Alteração 
Adequado critério à legislação incluindo o período mínimo de 20 anos, 
contatos a partir do último registro, para armazenamento de registros. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.1.10 2.1.10 Inclusão 

Classificação critério como CORE. 

Incluído nos itens de orientação o plano de contingência, e orientações aos 
colaboradores. 

GESTÃO DA QUALIDADE ---- 2.1.11 Inclusão 
Inclusão de novo critério para serviços de telerradiologia referente ao 
processo de comunicação com os clientes, referente a transição dos dados 
críticos de pacientes para a realização do laudo. 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.2.2 2.2.2 Alteração Classificação critério como CORE. 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.2.3 2.2.3 Alteração Classificação critério como CORE. 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.2.7 2.2.7 Alteração Classificação critério como CORE. 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.2.8 2.2.8 Alteração Classificação critério como CORE. 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.2.9 2.2.9 Alteração 
Alterada a procedimento crítico para o protocolo documentado baseado no 
parecer do CFM 20/2019. Incluídos itens referentes a achados críticos. 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.3.1 2.3.1 Inclusão 
Incluída observação para telerradiologia orientando sobre o termo “clientes” 
para clientes contratantes. 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.3.2 2.3.2 Inclusão 
Incluída observação para telerradiologia orientando sobre o termo “clientes” 
para clientes contratantes. 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.4.2 2.4.2 Alteração 
Incluída a obrigatoriedade de justificativa dos critérios que não se aplicam 
em auditorias internas. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

GESTÃO DA QUALIDADE 6.4.3 2.4.3 Alteração 
Incluída a obrigatoriedade de minimamente um auditor interno ser 
capacitado no curso de Auditor Interno do CBR. 

REALIZAÇÃO DO 
SERVIÇOS 

GESTÃO DE 
ATENDIMENTO 

7.1.1 3.1.1 Inclusão 
Incluído para serviços de telerradiologia, a divulgação dos tipos de laudos 
realizados. 

REALIZAÇÃO DO 
SERVIÇOS 

GESTÃO DE 
ATENDIMENTO 

----- 3.1.2 Inclusão 
Inclusão de novo critério sobre materiais educativos aos pacientes sobre os 
exames e procedimentos realizados. Para serviços de telerradiologia, 
informação sobre o atendimento e canais de comunicação. 

REALIZAÇÃO DO 
SERVIÇOS 

GESTÃO DE 
ATENDIMENTO 

7.1.2 3.1.3 Alteração 
Alterada nomenclatura do Consentimento Informado para “Termo de 
Consentimento Livre, Esclarecido e Informado”. 

REALIZAÇÃO DO 
SERVIÇOS 

GESTÃO DE 
ATENDIMENTO 

7.1.6 3.1.6 Alteração 
Incluído para os serviços de telerradiologia a exigência das informações do 
paciente para elaboração de laudo. 

REALIZAÇÃO DO 
SERVIÇOS 

GESTÃO DE 
ATENDIMENTO 

7.1.7 3.1.8 Alteração 

Incluído a solicitação de documento oficial ou outro método biométrico, 
para identificação do paciente. Incluída a exigência que todos os 
profissionais devem checar dois identificadores para identificação do 
paciente. Para os serviços de telerradiologia essa exigência esta atribuída 
à confecção dos laudos. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

REALIZAÇÃO DO 
SERVIÇOS 

GESTÃO DE 
ATENDIMENTO 

---- 3.1.14 Inclusão 
Inclusão de novo critério sobre a orientação aos pacientes referente aos 
seus direitos e responsabilidades, bem como o treinamento dos 
funcionários para orientação aos pacientes. 

REALIZAÇÃO DO 
SERVIÇOS 

GESTÃO DE 
ATENDIMENTO 

7.1.13 3.1.15 Alteração 

Alterada nomenclatura do Consentimento Informado para “Termo de 
Consentimento Livre, Esclarecido e Informado”. 

Incluído para os serviços de telerradiologia exigência de acesso às 
informações do paciente para realização dos laudos. 

REALIZAÇÃO DO 
SERVIÇOS 

GESTÃO DE 
ATENDIMENTO 

----- 3.1.16 Inclusão 

Inclusão de novo critério referente à participação do paciente quanto a 
decisão de realização de exames/procedimentos. Incluída a orientação ao 
paciente quanto aos riscos, de forma que o paciente compreenda para 
tomada de decisão. 

REALIZAÇÃO DO 
SERVIÇOS 

GESTÃO DE 
ATENDIMENTO 

7.1.14 3.1.17 Inclusão 
Incluído para os serviços de telerradiologia exigência ao acesso às 
informações para realização do laudo. 

REALIZAÇÃO DO 
SERVIÇOS 

GESTÃO DE 
ATENDIMENTO 

----- 3.1.20 Inclusão 
Inclusão de novo critério referente ao plano de cuidado com as orientações 
pós exames e procedimentos. 

GESTÃO ANALÍTICA – 

A – Requisitos gerais 
7.2.1 3.2.1 Inclusão 

Alterada nomenclatura do Consentimento Informado para “Termo de 
Consentimento Livre, Esclarecido e Informado”. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

Incluída a aplicação obrigatória de Termo de Consentimento Livre, 
Esclarecido e Informado, para procedimentos invasivos, utilização de 
contraste/fármacos e de anestesia, e que o termo deve conter os riscos, 
benefícios e contraindicações. 

Nos itens de orientação, incluindo que o termo pode ser aplicado por 
qualquer profissional do serviço, desde que o médico seja o responsável 
pelo esclarecimento ao paciente. 

Para serviços de telerradiologia incluída exigência de documentação de 
informações do paciente e processo de recusa de realização de laudos. 

GESTÃO ANALÍTICA – A 
– Requisitos gerais 

7.2.3 3.2.3 Inclusão 
Incluído para os serviços de telerradiologia a exigência da transmissão de 
exames em formato específico e sob responsabilidade do médico 
especialista. 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REQUISITOS GERAIS 

A – Requisitos gerais 

7.2.6 3.2.6 Inclusão 
Incluído nos itens de orientação verificação da existência de treinamentos 
para manipulação de medicamentos fracionados. 

GESTÃO ANALÍTICA – A 
– Requisitos gerais 

 

7.2.8 3.2.8 Inclusão 

Incluído o registro das doses de radiação em exames que utilizem 
fluoroscopia/intensificador de imagem. 

Para serviços de telerradiologia incluída exigência dessas informações 
para realização de laudos. 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REQUISITOS GERAIS 

B – Exames e 
procedimentos 

realizados sob sedação 

7.2.11 3.2.11 Alteração Critério classificado como CORE. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REQUISITOS GERAIS 

B – Exames e 
procedimentos 

realizados sob sedação 

7.2.13 3.2.11 Alteração Critério classificado como CORE. 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REQUISITOS GERAIS 

C – Densitometria Óssea 

7.2.14 3.2.14 Alteração Critério revisado por completo, adequando-se as normativas atuais. 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REQUISITOS GERAIS 

C – Densitometria Óssea 

7.2.16 3.2.16 Inclusão 
Incluído nos Itens de Orientação, a verificação da Estabilidade dos 
Densitômetros e variabilidade do fantoma. 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REALIZAÇÃO DE 

EXAMES – 

D – Mamografia 

7.2.17 3.2.17 Alteração 

Alteração da legislação para a Instrução Normativa ANVISA nº 54 de 20 de 
dezembro de 2019 e 

na Portaria MS/GM de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017. 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REALIZAÇÃO DE 

EXAMES – 

D – Mamografia 

7.2.20 3.2.20 Alteração 

Excluída a descrição o critério das especificações de qualidade previstas 
em legislação, inserindo a realização do controle de qualidade conforme 
disposto na Instrução Normativa ANVISA nº 54 de 20/12/2019. 

Alterada a periodicidade da imagem do simulador tipo ACR ou similar seja 
mensal. 

Inseridas exigências de testes para as unidades itinerantes. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REALIZAÇÃO DE 

EXAMES – MEDICINA 
NUCLEAR 

7.2.22 3.2.22 Alteração Classificação do critério como CORE. 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REALIZAÇÃO DE 

EXAMES – MEDICINA 
NUCLEAR 

7.2.25 3.2.25 Alteração Classificação do critério como CORE. 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REALIZAÇÃO DE 

EXAMES – MEDICINA 
NUCLEAR 

7.2.26 3.2.25 Alteração Classificação do critério como CORE. 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REALIZAÇÃO DE 

EXAMES – 

F – Radiologia 

7.2.37 3.2.37 Alteração 
Atualização da legislação referente aos testes de qualidade dos exames 
radiológicos. 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REALIZAÇÃO DE 

EXAMES – 

G – Ressonância 
Magnética 

7.2.39 3.2.39 Inclusão Inclusão da Instrução Normativa nº 59/19. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REALIZAÇÃO DE 

EXAMES – 

H – Tomografia 
Computadorizada 

7.2.42 3.2.42 Inclusão Inclusão da Instrução Normativa nº 55/19. 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REALIZAÇÃO DE 

EXAMES – 

I – Ultrassonografia 

7.2.43 3.2.43 Inclusão Inclusão da Instrução Normativa nº 58/19. 

GESTÃO ANALÍTICA – 
REALIZAÇÃO DE 

EXAMES – 

I – Ultrassonografia 

7.2.45 3.2.45 Inclusão Inclusão da desinfecção alinhada às recomendações do fabricante. 

GESTÃO PÓS 
ANALÍTICA E DOS 

LAUDOS 

A – Requisitos Gerais 

7.3.1 3.3.1 Alteração 

Classificação do critério como CORE. 

Incluído nos Itens de Orientação a verificação que a verificação do corpo e 
conclusão do laudo é de responsabilidade das comissões médicas do CBR. 

GESTÃO PÓS 
ANALÍTICA E DOS 

LAUDOS 

A – Requisitos Gerais 

7.3.2 3.3.2 Inclusão 
Incluída a responsabilidade exclusiva do médico quanto ao resumo das 
técnicas utilizadas. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

GESTÃO PÓS 
ANALÍTICA E DOS 

LAUDOS 

A – Requisitos Gerais 

7.3.3 3.3.3 Inclusão 
Incluído nos Itens de Orientação a verificação que a verificação do corpo e 
conclusão do laudo é de responsabilidade das comissões médicas do CBR. 

GESTÃO PÓS 
ANALÍTICA E DOS 

LAUDOS 

A – Requisitos Gerais 

7.3.4 3.3.4 Inclusão 
Incluído para os serviços de telerradiologia a avaliação comparativa através 
de exames anteriores. 

GESTÃO PÓS 
ANALÍTICA E DOS 

LAUDOS 

A – Requisitos Gerais 

7.3.5 3.3.5 Inclusão 

Incluído no critério que para laudos que necessitem de alteração, deve ser 
especificado o motivo da revisão. 

Incluído nos itens de orientação que para novos laudos, deve ser incluído o 
registro que se trata de laudo revisado a pedido do profissional. 

GESTÃO PÓS 
ANALÍTICA E DOS 

LAUDOS 

A – Requisitos Gerais 

7.3.6 3.3.6 Inclusão 
Incluído seguir diretrizes do Parecer do CFM nº 20/2019, para os achados 
críticos. 

GESTÃO PÓS 
ANALÍTICA E DOS 

LAUDOS 

A – Requisitos Gerais 

7.3.7 3.3.7 Inclusão 

Incluído que para laudos de procedimentos invasivos deve ser incluídas 
informações da localização exata e tamanho da lesão. Incluída 
obrigatoriedade de registros de intercorrências e ações adotadas incluindo 
desfecho. 

Incluído nos Itens de Orientação a verificação que a verificação do corpo e 
conclusão do laudo é de responsabilidade das comissões médicas do CBR, 
e inclusão de laudo complementar após resultado, quando aplicável. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

GESTÃO PÓS 
ANALÍTICA E DOS 

LAUDOS 

A – Requisitos Gerais 

7.3.9 3.3.9 Inclusão 
Incluído novo critérios para serviços de telerradiologia sobre as condições 
ergonômicas e condições técnicas das estações remotas de trabalho. 

GESTÃO PÓS 
ANALÍTICA E DOS 

LAUDOS 

C – Mamografia 

7.3.10 3.3.11 Alteração 

Alteração das resoluções de monitores conforme legislação vigente, 
incluindo especificação de monitores para exames que utilizam tecnologia 
digital. 

Incluída exigência de registro dos monitores na ANVISA. 

GESTÃO PÓS 
ANALÍTICA E DOS 

LAUDOS 

C – Mamografia 

7.3.11 3.3.12 Alteração 

Excluído item sobre número de filmes ou imagens. 

Incluído nos Itens de Orientação a verificação que a verificação do corpo e 
conclusão do laudo é de responsabilidade das comissões médicas do CBR, 
e incluída a descrição do motivo do exame. 

GESTÃO PÓS 
ANALÍTICA E DOS 

LAUDOS 

C – Mamografia 

7.3.12 3.3.13 Inclusão 
Incluído nos Itens de Orientação a verificação que a verificação do corpo e 
conclusão do laudo é de responsabilidade das comissões médicas do CBR. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.1.1 4.1.1 Inclusão Inclusão do Enfermeiro, na equipe de atendimento. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.1.2 4.1.2 Inclusão 
Inclusão dos limites de atuação do profissional conforme credencial 
exigida. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.1.4 4.1.4 Inclusão 
Inclusão de exigência de habilitação para Enfermeiro e Técnico de 
Enfermagem. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.1.5 4.1.5 Inclusão 
Inclusão de exigência de Registro de Qualificação de Especialista, na área 
de atuação específica. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.1.7 4.1.7 Inclusão 
Inclusão de Treinamento em Cuidado Centrado no Paciente, e para os 
serviços de telerradiologia exigência de participação no programa de 
educação continuada. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

----- 4.1.16 Inclusão 
Inclusão novo critério que exige avaliação condições físicas, psicológicas, 
sociais e de bem-estar dos colaboradores, bem como promoção de ações 
relacionadas à qualidade de vida. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

----- 4.1.17 Inclusão 
Inclusão novo critério que exige treinamento/integração dos colaboradores 
terceirizados. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.2.6 4.2.6 Inclusão 
Inclusão que os serviços de telerradiologia devem ser considerados como 
fornecedor crítico. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

----- 4.2.11 Inclusão 
Inclusão novo critério que exige programa de qualidade exclusivo para os 
serviços terceirizados em telerradiologia. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.3.13 4.3.10 Inclusão 
Inclusão que os serviços de telerradiologia devem monitorar as 
manutenções e controle de qualidade dos equipamentos de seus clientes 
(contratantes). 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.3.13 4.3.13 Inclusão 
Inclusão que os serviços de telerradiologia devem monitorar as 
manutenções e controle de qualidade dos equipamentos dos serviços 
contratantes e próprios. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.4.1 4.4.1 Inclusão 
Incluída exigência que os sistemas dos serviços de telerradiologia devem 
atender aos requisitos do CFM e SBIS. 
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Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.4.2 4.4.2 Inclusão 

Inclusão atendimento a legislação de proteção geral de dados pessoais. 
Nos itens de orientação, incluídos exemplos para verificação da segurança 
de acesso remoto ao sistema. 

Incluída exigência que os sistemas dos serviços de telerradiologia devem 
atender aos requisitos do CFM e SBIS. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.4.4 4.4.4 Inclusão 
Inclusão exigência de política de acesso aos sistemas relacionados à 
atividade em radiologia. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.4.5 4.4.5 Inclusão 
Inclusão de complemento nos itens de orientação sobre a configuração do 
sistema de informações utilizado pelo serviço. 

SERVIÇOS DE APOIO 
DIAGNÓSTICO 

8.4.10 4.4.10 Inclusão 

Inclusão de exigência de registro na ANVISA do RIS/PACS. 

Para os serviços de telerradiologia, incluída a garantia da integração e 
integridade dos dados recebidos e enviados. 

GESTÃO DA 
INFRAESTRUTURA, 

RADIAÇÃO E 
SEGURANÇA 

9.2 5.1.2 Inclusão 
Inclusão da RDC 330/2019, e exigência da verificação da documentação 
regulatória e de vistoria do corpo de bombeiros 

GESTÃO DA 
INFRAESTRUTURA, 

RADIAÇÃO E 
SEGURANÇA 

9.7 5.1.7 Inclusão 
Inclusão da disponibilização do plano de proteção radiológico à todos os 
envolvidos. 

GESTÃO DA 
INFRAESTRUTURA, 

9.10 5.1.10 Inclusão 
Inclusão nos itens de orientação a verificação da segurança dos 
profissionais nos serviços de telerradiologia. 



 
 

16 | P á g i n a  
 

 
 

Item da Norma 
Requisito na 

versão 04 
Requisito na 

versão 05 
Tipo 

Alteração 

Descrição Revisão 

Alterações: vermelho / Exclusões: tachado 

RADIAÇÃO E 
SEGURANÇA 

GESTÃO DA 
INFRAESTRUTURA, 

RADIAÇÃO E 
SEGURANÇA 

9.11 5.1.11 Inclusão 
Inclusão nos itens de treinamento de funcionários e terceiros quanto à 
evacuação predial e sinalização. 

GESTÃO DA 
INFRAESTRUTURA, 

RADIAÇÃO E 
SEGURANÇA 

9.14 5.1.14 Inclusão 

Inclusão quanto a adequação das doses de radiação para tomografia, de 
acordo com as diretrizes técnicas do Padi. 

Incluído que os relatórios de Dose devem seguir padrão DICOM. 

Incluída recomendação para exames de medicina nuclear, a manutenção 
das doses absorvidas pelos órgãos, de acordo com especificação da 
Agência Internacional de Energia Atômica. 

GESTÃO DA 
INFRAESTRUTURA, 

RADIAÇÃO E 
SEGURANÇA 

9.17 5.1.17 Inclusão 
Inclusão de novo critérios para serviços de telerradiologia referente a 
condições de infraestrutura que garantam o ambiente adequado para 
confecção de laudos. 

 
 


