
NOTA TÉCNICA Nº 43/2020/SEI/GRECS/GGTES/DIRE1/ANVISA

Processo nº 25351.910466/2020-18

Esclarecimento sobre a exigência da RDC/Anvisa nº
20/2006  de  revisão  semanal  de  pacientes  em
tratamento  radioterápico,  e  a  possibilidade  de
consulta por meios digitais.

1. Relatório

Trata-se  de  solicitação  de  esclarecimento  feita  pela  Sociedade  Brasileira  de
Radioterapia,  quanto à possibilidade de realização de consulta de revisão semanal de pacientes por
meios digitais,  desde que as consultas estejam devidamente registradas na ficha ou no prontuário
médico.

2. Análise

A respeito do acompanhamento médico do tratamento radioterápico, a RDC/Anvisa nº
20/2006 estabelece que:

"9.3 Acompanhamento Médico:

a)  O  exame  de  revisão  médica  deve  ser  realizado  semanalmente  com  a  finalidade  de
acompanhar a evolução do tratamento e de prevenir ou tratar possíveis toxicidades.

b) A revisão médica pode ser realizada por um médico do serviço desde que supervisionada
pelo radioterapeuta responsável pelo paciente."

A RDC não obriga que a revisão médica seja presencial.  Portanto,  não há óbice,  na
legislação sanitária vigente,  à realização da avaliação do paciente por meios digitais,  desde que a
qualidade e a segurança dessa a vidade sejam asseguradas pelo serviço de saúde.

Ademais, somam-se às normas da Anvisa, os regulamentos de outras ins tuições afins
ao tema, como a Resolução CFM nº 2.227/2018, que define e disciplina a telemedicina como forma de
prestação de serviços médicos mediados por tecnologias.

3. Conclusão

É  o  entendimento  da  Gerência  Geral  de  Tecnologia  em Serviços  de  Saúde  sobre  a
questão.

Documento assinado eletronicamente por Joao Henrique Campos de Souza, Especialista em
Regulação e Vigilância Sanitária, em 20/03/2020, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015
h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

Documento assinado eletronicamente por Graziela Costa Araujo, Gerente de Regulamentação e
Controle Sanitário em Serviços de Saúde, em 20/03/2020, às 12:46, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015
h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Antonio Marques Buss, Gerente-Geral de
Tecnologia em Serviços de Saúde, em 20/03/2020, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015
h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.anvisa.gov.br
/auten cidade, informando o código verificador 0953130 e o código CRC 92B81546.

Referência: Processo nº 25351.910466/2020-18 SEI nº 0953130
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