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TUTORIAL  

Visando a otimização do sistema de registro de vendas de radiofármacos no site da CNEN 

o sistema foi atualizado em Fevereiro de 2020. 

Abaixo encontra-se a nova tela inicial para registro com a inclusão de novas informações: 

 

 

Figura 1: Tela inicial do sistema de registro de doses 

 

 

Principais alterações: 

 

1) Inclusão de uma nova modalidade de transação:   

Venda - Comercialização das doses através de vendas padrões. 

Transferência – Envio das doses através de doação.  

In Loco - Doses comercializadas através da prestação de serviço de in loco nos serviços 

de medicina nuclear. Atualmente somente aplicável ao Ga-68. 
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As alterações referentes apenas para o registro do F-18. 

2) Inclusão da informação referente a atividade por frasco e horário de calibração: 

O fornecedor deverá especificar a metodologia de envio da atividade total fornecida 

através da caracterização da atividade total presente no frasco e horário de calibração. 

 

EXEMPLO 1: 

Total de doses solicitadas pelo cliente: 5 

Horário de calibração: 10:30 

Atividade no horário de calibração: 122,70 mCi às 10:30  

(Definida pelo fornecedor considerando o número de doses e intervalo entre exames) 

 

 

Figura 2: Tela após o registro do exemplo 1 
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EXEMPLO 2: 

Total de doses solicitadas pelo cliente: 6 

Horário de calibração: 4 doses às 8:00 

                                     2 doses às 14:00   

Atividade no horário de calibração: 60,77 mCi às 8:00 

                                                          22,87 mCi às 14:00   

(Definida pelo fornecedor considerando o número de doses e intervalo entre exames) 

 

 

Figura 3: Tela após o registro do exemplo 2 
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Observações adicionais: 

• O Registro da Atividade Total fornecida, considerando número de doses x 

atividade, permanece igual. Este valor será descontado da cota semanal do serviço 

de medicina nuclear visando o controle de cotas.  

 

• A atividade a ser registrada por frasco deve ser a calculada para o horário de 

calibração e não a atividade enviada.  

 

• O registro deve ser realizado previamente ao envio das doses. 

 

 

Para maiores esclarecimentos entre em contato através do e-mail: 

ciclotron@cnen.gov.br 

 


