
 

Sugestões da Sociedade de Radioterapia para a Resolução sobre Telemedicina 
a ser publicada pelo Conselho Federal de Medicina 

 
 

 
A Sociedade Brasileira de Radioterapia, no uso das suas atribuições, e 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Federal de Medicina (CFM) disciplinar o exercício profissional 

médico e zelar pela boa prática médica no país; 

 

CONSIDERANDO a constante inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e 

comunicação que facilitam o intercâmbio de informação entre médicos e entre estes e os pacientes; 

 

CONSIDERANDO que, a despeito das consequências positivas da telemedicina, existem preceitos 

éticos e legais que precisam ser assegurados; 

 

CONSIDERANDO que a telemedicina deva favorecer a relação médico-paciente e não a enfraquecer; 

 

CONSIDERANDO que as informações sobre o paciente identificado só podem ser transmitidas a outro 

profissional com prévia permissão do paciente, mediante seu consentimento livre e esclarecido e com 

protocolos de segurança capazes de garantir a confidencialidade e integridade das informações;  

 

CONSIDERANDO o teor da “Declaração sobre a Ética na Telemedicina”, adotada pela 69ª Assembleia 

Geral da Associação Médica Mundial, em Reykjavik, Islândia, em outubro de 2018; 

 

CONSIDERANDO o que determina a Lei n° 3.268/57, de 30 de setembro de 1957, que dispõe sobre 

os Conselhos de Medicina e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe sobre o 

exercício da medicina; 

 

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, 

garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil; 

 

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre a 

proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais; 

 

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a 

digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio 

de prontuário de paciente; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.551/2011, que dispõe sobre o trabalho a distância;  

 



 

CONSIDERANDO o disposto no Código de Ética Médica, instituído pela Resolução CFM nº 2.217/2018; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.627/2001, que define e regulamenta o Ato 

Profissional de Médico; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.821/2007, que aprova as normas técnicas 

concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para guarda e manuseio dos 

documentos dos prontuários dos pacientes; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 2.149/2016, que aprova a relação de 

especialidades e áreas de atuação médicas aprovadas pela Comissão Mista de Especialidades; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Série de Relatórios Técnicos nº 430 da Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA), de outubro de 2004, sobre comissionamento e garantia de qualidade de 

sistemas de planejamento computadorizados para o tratamento do câncer com radioterapia; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária nº 20/2006, que estabelece o regulamento técnico para o funcionamento de 

serviços de radioterapia; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Norma NN 6.10/2014 da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), que estabelece os requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de 

radioterapia; e 

 

CONSIDERANDO a literatura científica nacional e internacional sobre o uso da telemedicina na prática 

da oncologia e radioterapia, 

 

Vem, por meio deste, sugerir a reedição do Artigo 11º da resolução n° 2.227/2018, revogada, para 

incluir aspectos do telemonitoramento na área oncológica: 

 

Art. 11º. O telemonitoramento é o ato realizado sob orientação e supervisão médica para 

monitoramento ou vigilância à distância de sintomas, sinais, parâmetros de saúde e/ou doença e 

imagens, bem como o registro de autocuidados praticados pelo paciente, e dados de equipamentos 

e/ou dispositivos agregados ou implantáveis em pacientes em tratamento de doença crônica, em 

regime de internação clínica ou domiciliar, em comunidade terapêutica, em instituição de longa 

permanência de idosos ou no translado de paciente até sua chegada ao estabelecimento de saúde.  

 

Parágrafo único. O telemonitoramento inclui a coleta de dados clínicos e imagens, sua transmissão, 

processamento e manejo, sem que o paciente precise se deslocar até uma unidade de saúde. 

 

Justificativa: O monitoramento remoto do paciente oncológico pode contribuir para a redução das 

toxicidades terapêuticas, a partir de uma intervenção mais precoce e efetiva, devendo ser incorporado 



 

à prática clínica no acompanhamento de pacientes em tratamento com quimioterapia e radioterapia. 

Estudo sobre monitoramento remoto em pacientes em tratamento com quimioterapia realizado na 

Universidade da Carolina do Norte [1] demonstrou que aqueles que usaram a ferramenta tiveram uma 

otimização no controle dos sintomas e apresentaram uma mediana de sobrevida superior em 5 meses 

à sobrevida dos que seguiram o sistema convencional de acompanhamento com uma consulta semanal 

(31,2 meses e 26 meses). Em um estudo com pacientes com câncer de próstata em tratamento com 

radioterapia adjuvante, foi avaliado o emprego do uso de aplicativo de celular para telemonitoramento 

dos pacientes, além das consultas presenciais de rotina [2]. Os pacientes do grupo controle foram 

acompanhados apenas com a rotina padrão, enquanto o grupo intervenção, além dessa rotina, foram 

acompanhados por um aplicativo de celular que apresentava um questionário de 14 sintomas para 

serem registrados durante todo o tratamento e três semanas após o término. Os resultados foram 

positivos, sendo o aplicativo definido como um facilitador para o contato paciente-equipe. Estudos 

demonstram, ainda, que os pacientes habitualmente relatam uma experiência positiva usando 

intervenções digitais em saúde e que a incorporação de tecnologias para monitoramento à distância de 

pacientes em tratamento com quimio e radioterapia é promissora [3-4]. 
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E 

 

sugerir a elaboração de uma resolução específica sobre Telerradioterapia, que a definirá e 

normatizará, com os seguintes artigos: 

 

Art. 1°. Definir a Telerradioterapia como o exercício da especialidade médica em radioterapia mediada 

por tecnologias que envolvam o envio de dados e imagens que auxiliem no ato médico, como suporte 

às atividades desenvolvidas no local de atendimento ao paciente. 

 

Art. 2°. O telemonitoramento em radioterapia será definido como o ato de orientação e supervisão 

médica a partir do monitoramento ou vigilância à distância de sintomas, sinais, parâmetros de saúde 

e/ou doença e imagens radiológicas, bem como o registro de autocuidados praticados pelo paciente e 

dados de equipamentos e/ou dispositivos implantáveis. O telemonitoramento poderá ser utilizado para 



 

auxílio no acompanhamento de pacientes em tratamento radioterápico ou após a conclusão do 

tratamento. 

 

Parágrafo único. O telemonitoramento inclui a coleta de dados clínicos e imagens, sua transmissão, 

processamento e manejo, sem que o paciente precise se deslocar até uma unidade de saúde. 

 

Art. 3°. O teleplanejamento radioterápico, para fins desta resolução, será definido como a realização 

do planejamento radioterápico médico informatizado e à distância, com uma ou a totalidade das suas 

etapas (delineamento médico, prescrição, verificação e aprovação do plano de tratamento) sendo 

realizada em um espaço fora da instituição onde ocorrerá o tratamento radioterápico do paciente. 

 

Art. 4°. O teleplanejamento radioterápico somente poderá ser concluído e aprovado para tratamento 

por um médico com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Radioterapia, certificado pela 

sociedade representativa da classe, e subentendendo-se como premissa obrigatória o prévio 

estabelecimento de uma relação presencial com o paciente a ser tratado. 

 

§ 1º O teleplanejamento radioterápico deverá conter obrigatoriamente a identificação do médico 

especialista responsável pela realização de cada etapa do processo, incluindo nome e número do CRM. 

 

§ 2º Os sistemas utilizados para o teleplanejamento radioterápico deverão permitir a assinatura 

digital do médico no registro da prescrição da radioterapia e na aprovação das estruturas-alvo para o 

tratamento radioterápico (GTV, CTV e PTV), bem como dos órgãos de risco delineados. 

 

Justificativa: O tratamento de radioterapia só deve ser prescrito e aprovado por um médico 

radioterapeuta com qualificação certificada pela Sociedade Brasileira de Radioterapia, conforme norma 

NN 6.10 da CNEN e resolução RDC nº 20/2006 da ANVISA e devidamente registrado como especialista 

no Conselho Regional de Medicina local, conforme o artigo 17º da Lei n° 3.268/57. Além disso, o artigo 

37º do Código de Ética Médica define que o atendimento presencial e direto ao paciente deve ocorrer 

previamente a qualquer prescrição ou outro procedimento terapêutico, incluindo, no caso da 

radioterapia, a aprovação e liberação de um tratamento radioterápico. É importante lembrar que 

conforme a resolução da CNEN N° 176 de 27 de novembro de 2014 torna obrigatória a presença de 

um médico radioterapeuta na sala de tratamento durante os preparativos e entrega da dose terapêutica, 

no primeiro dia de tratamento. 

 

 

Referências: 

ANVISA RDC nº 20/2006: “Compete ao Titular do serviço de radioterapia garantir que nenhum paciente 

seja submetido a uma exposição com as fontes radioativas sem que seja prescrita ou aprovada por um 

médico especialista em radioterapia”.  

 



 

CNEN NN 6.10 - Art. 17º: “O responsável técnico do Serviço de Radioterapia e seu substituto eventual 

devem obrigatoriamente: I - garantir que nenhum paciente seja submetido a uma exposição médica a 

menos que esta seja prescrita por um médico radioterapeuta com qualificação certificada por sociedade 

reconhecida representativa da classe”;  

 

Lei n° 3.268/57 - Art. 17°: “Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de 

seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas 

no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja 

jurisdição se achar o local de sua atividade.”  

 

Código de Ética Médica (2018) - Art. 37º: “É vedado ao médico prescrever tratamento ou outros 

procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e 

impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após cessar o 

impedimento”. 

 

Art. 5°. A responsabilidade médica pelo tratamento radioterápico liberado via teleplanejamento caberá 

ao radioterapeuta que efetuar a aprovação final do plano de tratamento no sistema de planejamento, 

devendo o mesmo estar regularmente inscrito como especialista em Radioterapia no Conselho 

Regional de Medicina da jurisdição onde será administrado o tratamento radioterápico ao paciente.  

 

Justificativa: Conforme o artigo 17° da Lei n° 3.268/57, o médico responsável pelo ato médico 

terapêutico (no caso, aprovação do plano de tratamento radioterápico) deverá obrigatoriamente estar 

inscrito como especialista no Conselho Regional de Medicina da jurisdição onde será administrado o 

tratamento ao paciente (local da prática do ato médico). 

 

Referências: 

Lei n° 3.268/57 - Art. 17°: “Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de 

seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas 

no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja 

jurisdição se achar o local de sua atividade.”  

 

§ 1º O ato da aprovação do plano de tratamento radioterápico pressupõe a revisão de todo o 

delineamento, prescrição, planejamento, bem como a seleção da curva de prescrição, recaindo sobre 

o médico radioterapeuta que aprovou a responsabilidade final do plano de tratamento liberado. 

 

§ 2º Demais médicos que sejam envolvidos no processo de teleplanejamento radioterápico e de 

entrega da dose responderão na proporção em que contribuírem para eventual negligência, 

imprudência, imperícia, equívoco e/ou dano. 

 



 

§ 3º A proposta do tratamento liberado de forma remota deve ser registrada no prontuário do paciente 

e a prescrição registrada por escrito na ficha de tratamento radioterápico, antes do início do tratamento 

com radioterapia. 

 

Justificativa: Conforme a resolução RDC nº 20/2006 da ANVISA, a proposta de tratamento 

radioterápico deve estar adequadamente registrada no prontuário do paciente e a dose de prescrição 

registrada por escrito na ficha de tratamento. 

 

Referências: 

ANVISA RDC nº 20/2006 - 9.1 Avaliação clínica e decisão terapêutica:  

“b) A proposta de tratamento deve ser registrada no prontuário do paciente.  

c) A prescrição escrita deve ser registrada na ficha de tratamento.” 

 

Art. 6°. O teleplanejamento radioterápico deverá ser mediado por tecnologias interativas seguras, 

de modo que os sistemas operacionais utilizados para o planejamento remoto atendam aos padrões 

de segurança contra vírus e invasão de hackers à rede, além de garantir o registro digital apropriado e 

seguro. 

 

Art. 7°. É pré-requisito para a prática do teleplanejamento radioterápico o acesso ao prontuário 

eletrônico do paciente e aos exames de imagem que se façam necessários. 

 

Art. 8°. Para a prática do teleplanejamento radioterápico, o paciente, ou seu representante legal, 

deverá consentir que seus dados e imagens sejam acessados e manipulados remotamente e 

trafegados na rede mundial de computadores (internet).   

 

Parágrafo único. Caso o teleplanejamento radioterápico seja utilizado para fins de treinamento e 

ensino, o paciente deverá fornecer uma autorização específica para este fim, devendo ser garantido o 

seu anonimato. 

 

Art. 9°. É de exclusiva responsabilidade do médico assistente a opção pelo teleplanejamento 

radioterápico em vez do planejamento presencial, assim como a definição do momento e do tempo 

necessário para a sua execução. 

 

Justificativa: A opção pelo teleplanejamento radioterápico, assim como qualquer decisão médica, 

deve ser de responsabilidade única e exclusiva do médico executor, não podendo, de forma alguma, 

ser imposta por outrem, conforme inciso VIII do Capítulo I do Código de Ética Médica. Da mesma forma, 

a decisão pelo momento em que o teleplanejamento será utilizado, em quais etapas será utilizado e o 

tempo para a sua execução é de responsabilidade do médico executor. 

 

 



 

Referências: 

Código de Ética Médica - Capítulo I, inciso VIII: “O médico não pode, em nenhuma circunstância ou 

sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou 

imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.” 

 

Art. 10°. O teleplanejamento radioterápico não se distinguirá, do ponto de vista da relação de 

trabalho, do planejamento radioterápico realizado no estabelecimento do empregador, devendo ser 

mantidos os parâmetros de remuneração e contabilização de carga horária quando caracterizada uma 

relação de emprego ou de prestação de serviço, conforme legislação vigente. 

 

Justificativa: Conforme o disposto na Lei nº 12.551/2011, que modificou o artigo 6º da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), o trabalho realizado à distância ou no domicílio do empregado por meios 

telemáticos e informatizados não se distingue do trabalho realizado no estabelecimento do empregador, 

aplicando-se essa lógica também à prática do teleplanejamento radioterápico, quando caracterizados 

os pressupostos da relação de emprego, devendo ser mantidos os parâmetros de remuneração e 

contabilização de carga horária. 

 

Referências: 

Lei nº 12.551/2011: “Altera o art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar os efeitos jurídicos da subordinação 

exercida por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos. Art. 6º: Não 

se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio 

do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação 

de emprego.” 

 

 

 

  



 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 A radioterapia evoluiu substancialmente nas últimas décadas, proporcionalmente ao 

desenvolvimento tecnológico obtido na área, especialmente em engenharia mecatrônica, sistemas 

computacionais e operacionais. Além do desenvolvimento de softwares e das inovações nos aparelhos 

de radioterapia, uma ferramenta que tem sido bastante utilizada de forma crescente na prática clínica 

é o sistema de planejamento remoto em radioterapia. A partir desse sistema de integração pela rede 

mundial de computadores (internet) com o sistema de tratamento radioterápico, é possível a um médico 

realizar e aprovar o planejamento de um paciente (que hoje em dia ocorre de forma totalmente 

informatizada) à distância, inclusive externamente à instituição onde será entregue o tratamento (por 

exemplo, a partir do seu domicílio). Evidentemente essa prática precisa ser adequadamente 

regulamentada e regulada, a fim de garantir que o seu exercício do ato médico ocorra de forma ética e 

legal, respeitando a autonomia do médico e paciente envolvidos, bem como a segurança de ambos, 

sem limitar o avanço tecnológico que possa beneficiar, concomitantemente, paciente e equipe 

assistente.  

 As primeiras sugestões levantadas dizem respeito ao Artigo 11° da resolução sobre 

Telemedicina revogada (n° 2.227/2018), a fim de incluir no texto sobre “Telemonitoramento” alguns 

aspectos sobre o monitoramento remoto também na área oncológica, uma vez que ele pode contribuir 

para a redução das toxicidades terapêuticas, a partir de uma intervenção mais precoce e efetiva, tanto 

em pacientes em tratamento com quimioterapia quanto radioterapia. 

 Outra sugestão é a elaboração de uma resolução específica sobre “Telerradioterapia”, com 

artigos que definam e normatizem adequadamente a prática do planejamento remoto, aqui denominado 

“teleplanejamento” em radioterapia. 

  



 

ANEXO I 

GLOSSÁRIO 

 

CNEN: Comissão Nacional de Energia Nuclear.  
 
CTV: Sigla de Clinical Target Volume ou Volume Alvo Clínico.  
 
Dose prescrita: a) para radiocirurgia: a dose absorvida total no PTV como documentada na prescrição 
escrita; b) para teleterapia: a dose absorvida total e dose absorvida por fração como documentadas na 
prescrição escrita; c) para braquiterapia: atividade das fontes e o tempo de exposição, ou a dose 
absorvida total no volume de tratamento, como documentada na prescrição escrita. 
 
Ficha de tratamento: documento integrante do prontuário do paciente e que contém a prescrição 
escrita e demais registros necessários para a execução e controle do tratamento, conforme 
especificado neste Regulamento.  
 
GTV: sigla de Gross Tumor Volume. Volume macroscópico do tumor, que seja palpável ou visível. 
 
OAR: sigla de Organ at Risk ou Órgão de Risco.  
 
Planejamento radioterápico: processo de delineamento, dosimetria clínica envolvendo a combinação 
de campos, pesos, energias, modificadores do feixe, dentre outros parâmetros, para se conseguir a 
melhor distribuição de dose que satisfaça as condições de dose prescrita e respeite a tolerância dos 
tecidos e órgãos sadios, bem como a aprovação do plano de tratamento radioterápico.  
 
Prescrição em radioterapia: ordem escrita relacionada ao tratamento de um paciente, datada e 
assinada por um radioterapeuta antes da administração da radiação.  
 
PTV: sigla de Planning Target Volume ou Volume Alvo Planejado para Tratamento. Também definido 
como Volume Alvo de Planejamento. Engloba o GTV e o CTV. Inclui ainda as incertezas associadas 
ao tratamento e posicionamento do paciente.  
 
Radiação ionizante: qualquer partícula ou radiação eletromagnética que, ao interagir com a matéria, 
ioniza direta ou indiretamente seus átomos ou moléculas.  
 
Radioterapeuta: médico com o título de especialista em radioterapia registrado no Conselho Federal 
de Medicina.  
 
Radioterapia: aplicação médica da radiação ionizante para fins terapêuticos, não abrangendo as 
terapias com fontes não seladas.  
 
Responsável Técnico: profissional legalmente habilitado que assume perante a Vigilância Sanitária 
Responsabilidade Técnica pelo serviço.  
 
Serviço de radioterapia: serviço de saúde especializado, isolado ou integrante de uma unidade 
hospitalar, onde são realizadas práticas de radioterapia. 
 

Sistema de Planejamento Radioterápico: sistema computadorizado para delineamento, cálculo da 
distribuição de dose e aprovação de delineamento. 
 
Simulação: ato de simular o posicionamento do paciente, os ângulos de entrada e características dos 
campos de tratamento, em que são definidos os volumes a serem irradiados e os dispositivos que 
devem ser utilizados durante o tratamento.  
 
Simulação Virtual: simulação feita com recursos computacionais que reproduzem a geometria do 
equipamento de tratamento, gerando imagens congruentes aos filmes de verificação.  
 
Teleplanejamento radioterápico: realização do planejamento radioterápico médico informatizado e à 
distância, com uma ou a totalidade das suas etapas (delineamento médico, prescrição, verificação e 
aprovação do plano de tratamento) sendo realizada em um espaço fora da instituição onde ocorrerá o 
tratamento radioterápico do paciente. 


