
 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 

CGMI/DRS 

Rua General Severiano, 90 – Botafogo - CEP: 20290-901 - Rio de Janeiro - RJ / Brasil 

Tel: (55 21) 2173-2300 – cgmi@cnen.gov.br 

 

 

Ofício nº 0244-I /2020 – CGMI/DRS/CNEN  

          Rio de Janeiro, 23 de março de 2020. 

 

A Sua Senhoria o Senhor 

Arthur Accioly Rosa 

Presidente 

Sociedade Brasileira de Radioterapia 

 
Referência: Ofício SBRT 004/2020, de 23/03/2020 

 

   

Prezado Arthur Accioly Rosa, 

 

Em resposta à demanda formulada pela Sociedade Brasileira de Radioterapia, a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), nesse momento de crise por conta da COVID-19 e  

preocupada com os impactos na rotina assistencial e na força de trabalho dos serviços de radioterapia, 

deliberou, em regime de exceção, por algumas flexibilizações em itens normativos, como pontuado a 

seguir. 

- Flexibilização da realização de consultas de revisão de tratamento dos pacientes, 

permitindo o uso de ferramentas como a telemedicina, com registro em prontuário médico. 

- Flexibilizar a jornada de trabalho das equipes de assistência (técnicos em radioterapia) 

quando se fizer necessário e de acordo com a avaliação do Titular e do responsável técnico do serviço, 

permitindo o funcionamento em regime de rodízio. Tal medida tem como objetivo a redução do risco de 

contágio pela COVID-19, possibilitando a execução dos tratamentos com número reduzido mínimo de 

até 1 (um) técnico em cada acelerador do serviço. 

- Trabalho remoto, quando possível, em escala otimizada. 

Tais medidas devem ser avaliadas pelos Titulares e responsáveis técnicos das instalações, 

garantindo assim o funcionamento seguro dos serviços de radioterapia. É fundamental que todas essas 
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intervenções sejam documentadas e registradas, com supervisão do supervisor de proteção radiológica, 

priorizando sempre a segurança do paciente.  

Essa flexibilização de rotinas ser mantida durante o período de pandemia, até comunicação em 

contrário. 

  Acreditando ter atendido à requisição de Vossa Senhoria, a CNEN continua ao dispor 

para demais informações que se fizerem necessárias. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Alessandro Facure 

Coordenação Geral de Instalações Médicas e Industriais 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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