
CNEN E A SAÚDE

I. INTRODUÇÃO

A CNEN, através do seu Setor Saúde tem a impor-

tante responsabilidade de promover a utilização de radiações

ionizan'TS (t£.ni~as nucleares e de raios-X) em benefício da

saúde do homem brasileiro/ com a plena garantia de segurança

dos pacientes, dos profissionais envolvidos, da populaçãc a do

•meio ambiente. Compartilha este mister com oucros segmentos

externos responsáveis por atividades que dão a orientação poli

tica ou.o suporte tecnológico ao setor Saúdo/CNEN, tais conto:

o Ministério da Saúde, INAMPS (MPAS), Indústrias, Associações

Médicas e de Físicos, Universidades e Centros- de Pesquisa.

• - • .

0 setor envolve várias áreas de atividades da

CNEN, quais sejam:
*

. Produção de Isótopos e de Radiofármacos

. Detetores e Instrumentação Nuclear'

. Radioproteção e Dosiir.etria

. Formação e Treinamento de Recursos Humanos

. Pesquisa Aplicada e Novas -Tecnologias

Com a elaboração deste plano, o setor Saúde/

CNEN objetiva adequar-se às, cre?>centes necessidades da sccieda

de brasileira, através de um esforço integrado, com visão de

médio prazo, levando era conta : ão só o potencial tecnológico,

gerencial e de infr?-estrutura disponíveis, mas também as difi

culdades associadas. . '

Aspecto importante corresponde â definição das

diretrizes ê ações que o r;etor deverá adotar, incluindo a com

patibilização intsrsetorial, ? participação de seus investimen

tos no desenvolvimento sócio-regional e a garantia do acesso

destes benefícios a toda população brasileira.

Finalmente, como sugestão, scgun-cc um conjunto

do ações que poderão couipcr o futuro PLAUO DO SETOR SAÚDE/CHEfJ.



II. PLANO DO SETOR SAODE/CNEN (Proposta)

A proposta aqui apresentada, cop.» primeira apro

ximação do Plano do Setor Saúde/CNEN, foi elaborada consideran

do: :' - '

. a competência da CNEN no setor, segundo a Lei n9 6.189

de 16/12/74;

. os programas de- organismos internacionais: OMS - Organi

zação Mundial de Saúde e AIEA - Agência Internacional

de Energia Atômica; e

. análise de situação atual do setor realizada no âmbito

interno da CNEN.
*

Não foi considerado até o momento, o posiciona

rtento de segmentos externos nacionais. As suas participações

estão previstas na próxima etapa, com vistas a enriquecer e

consolidar esta proposta, principalmente no que diz respeito

às necessidades prioritárias do setor e, a viabilizar a efeti

va integração da CNEN com outros órgãos governamentais, soci£

dade médica, instituições nacionais de pesquisa e setores in-

dustriais. .

II.1 - Objetivo do Setor

0 Setor Saúdé/CNEN tem como objetivo promover a

utilizarão de radirções ionizantes (nuclear e de raios-X), em

benefício dá sociedade brasileira, com plena garnatia de segu

rança dos pacientes, dos profissionais envolvidos, da popula

ção e uo meio ambiente.

II.2 - Diretrizes para o Setor

. promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de téçb

nicas nucleares e de raios-X em benefício da saúde do

homem brasileiro;



reduzir a dependência externa cem relação a equipameri

tos, radioisótoços e materiais específicos do setor;

promover maior integração entre os órgãos que atuam

no setor visando a redução de custos e melhoria de

produtos e serviços?

incentivar a participação da inica.at5.va privada nacio

nal, no desenvolvimento e produção-de materiais e e-

quipamentos necessários r.o setor;

garantir que sejam observadas as.normas e os procedi

mentos adequados na utilização de radiações ionizar)

tes para reduzir, ao mínimo possível; a exposição dos

pacientes, dos profissionais envolvidos e da populci

ção;
*'-
promover o treinamento e aperfeiçoamento de técnicos,

médicos e pesquisadores nas áreas mais carentes do se

tor:

estender os benefícios da utilização de radiação ioni

zante (medicina nuclear e raios-X) às camadas menos

favorecidas da população*brasileira.

II.3 — Ações Recomendadas

Visando atingir o objetivo do setor Saúde/CNEN

a custos acessíveis â sociedade e com crescente nível de nacio

nalização de materiais e equipamentos, são recomendadas as s£

guintes ações:

1- PROPUCÃO/PR0CESSA2-1ENT0 DE RADIOISÓTOPOS E SUBSTÂNCIAS

M7>RCADAS PARA USO EM DIAGNOSTICO E TERAPIA:

- dar continuidade ao projeto de construção do reator

. produtor de radioisótopos, inclusive do seu combustí-

vel;



— analisar a viabilidade de importação ou de desenvolvi-

mento de um ciclotron com energia de prôtons superior

a 30 MeV;

— garantir a disponibilidade de peças de reposição e a

manutenção dos ciclotrons e reator existeni.es.

— aperfeiçoar o sistema iu nrantia de qualidade e incre

mentar o apoio de infra-estrutura;

— executar o projeto de aumento de potência do reator de

pesquisa IE7.-R1;

— manter a importação de radioisótopos e in sumos bási-

cos, em caráter de complementaridade com a produção na

cional. '

2. PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO

SETOR;

— intensificar o desenvolvimento de detetores de radia-

ção para radioproteção;

— desenvolver e produzir os. equipamentos usados em *RteâJL<

cina nuclear e raõioterapia atualmente importados e re

passar estas tecnologias, sempre que possível, para as

empresar, privadas nacionais;

— incentivar a formação de equipes ou empresas especial!

zadás em manutenção de equipamentos específicos do se-

tor.

3. AMPLIAÇÃO DA REDE NACIONAL DE METROLOGIA DAS RADIftÇOES

IONIZÁKTES:

. dar continuidade ao desenvolvimento e estabelecimento

de conceitos técnicos para procedimentos de calibraçHo

de ronitores; utilizados em radioproteção é de dosíme_

tros clínicos;



. preparar novas fontes padrões de referência pare cali-

bração e controle de aualidacie;

. suprir as necessidades de materiais, equipamentos e de

recursos humanos dos laboratórios de.metrologia exis-

tentes.

4. EXPANSÃO, A NÍVEL NACIONAL, ÚE SERVIÇO DE PROTEÇÃO RA-

DIOLÔGICA;

. promover a c*-iação de núcleos regionais, cora a partici

pação de Secretarias Regionais de Saúde, Trabalho e

Universidades, visando, programas de controle e garan-

tia de qualidade, de educação e proteção radiológica

para profissionais, de fiscalização e de apoio a usuá-

rios .

5. FORMAÇÃO E 'APERFEIÇOAMENTO PB RECURSOS HUMAHOS:

. apoiar cursos de formação e aperfeiçoamento, congre£

sos e simpósios relacionados ao setor;

. administrar cursos que atendam ãs necessidades do. se-

tor em termos qualitativos e quantitativos;

. promover o desenvolvimento de capacidade de profissi£

nal local e regional (médicos, físicos e técnicos)atra

vés de cursos de. média duração.

6.- APOIO E 'INTERCÂMBIO TÉCNICO E CIENTÍFICO;

. intensificar o intercâmbio com organismos internacio-

nais (AIEA e OMS), buscando maior apoio técnico e fi

nanceiro para o desenvolvimento de novas técnicas, a-

quisição e equipamentos, etc.

.' manter as instituições da área de saúde, entre as

quais o Ministério da Saúde (Campanha Nacional do Cân

cor, Secretaria de C6T a Secretaria Nacional de xVigi-



lância Sanitária), o Ministério da Previdência e Assis

tência Social (INAMPS), a Sociedade Brasileira de Bio

log ia è Medicina Nuclear, Sociedade Brasileira de Pro-

teção Raâiológica, Associação Brasileira de Físicos eia

Medicina e o Colégio Brasileiro de Radiologia e Univer

sidades, informadas das principais Atividades da CHEN

relacionadas a área de Medicina Nuclear, Radioterapia

e Radiodiagnóslico.

. apoiar os Centros de Medicina Nuclear e Radioterapia

de regiões menos privilegiadas (hospitais públicos e

universidades).

7. APOIO A COMBATE A DOENÇAS INFECTO-PARASÍTARIAS:

. promover o aperfeiçoamento de técnicas de radioimunoen

saio (RIE) visando o diagnóstico, monitoração terapêu

tica e prevenção de certas infecções virais como a he-

patite B, hepatite DELTA e a AIDS, e de inf ecções para

sitárias como a malária, esquistosomose e a elefantia-

se; • •

. desenvolver pesquisas e promover a utilização da radia

ção nos processos de esterilização de materiais medi—

co-cirúrgicos e de lixo hospitalar, assim como de des

contaminação de produtos farmacêuticos e cosméticos,

de sangue e de resíduos alimentares.

8. AfrOIO A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA:

. incentivar a implantação de serviços de radiologia di<a

gnóstica utilizando equipamentos nacionais e menos so

fisticados, nas áreas menos favorecidas do país, a

exemplo do projeto SRE - Sistema Radiológico Essencial,

proposta pela Organização Mundial de Saúde.



KL CE ENERGIA NIJCLEAR

SCTOR SAÚDE

NECESSIDADE* DIFICULDADE CAPACIDADE DISPONÍVEL

L. Radioisótopos de Reatores para uso em
diagnóstico e terapia:

o - fontes não seladas:

outros

b - fontes seladas: w C o , Cs, A Ir

2. Radioisótopos de Ciclotrotis para uso
em diagnóstico:

a - meia vida-curta:

Não disponibilidade no País de um rea
tor nuclear de pesquisa cem fluxo ds
neutrons lOl^n/cm* seg, operando 24 h
por dia. Para sua construção devem ser
ponderados os seguintes aspectos:

. Viabilidade técnica: projetos, dispo,
nibilidade de materiais especiais
(urânio enriquecido, moderadores,etc.),
equipamentos.

. Recursos humanos.

i Viabilidade econômica: custos, dispa,
nibilidade de recursos financeiros ,
etc.

Nao disponibilidade de ciclotron com e.
nergia de prótons superior a 30 fieV. .

Peças de reposição para manutenção dos
ciclotrons.

• Reator IEA-R1 com fluxo, máximo d«
trons de 10*3 n/cm? 8eg' (CNEN/SP).

• Pessoal .da CNEN especializado em pes.
quisa, produção • e controle de qualida.
de.

• Instalações para processamento químico
•de alguns radioisótopos (CNEN/SP).

e outros

b - emissores de positrons

, 13N, i 5 O e 1 8 F

Nao disponibilidade de tomógrafo
emissão du positron (PET).

por

. Substância» marcadas para uso em dias,
nóstico:
„ . 131_ 123T O

>99m__
com I» * e *̂

l. Anticorpos "ironoclonal" marcados, para
radiodiagnóstico "in vivo".

- Produção local de radioisótopos insufi-
ciente.

- Depchclência de matéria prima importada.

- Ausência de laboratórios específicos.

Dois ciclotrons com energia de prótons
de 24 MeV (IEN e CNEN/SP).

Laboratórios instalados para produção
de Ga, I e In (IEN e CNEN/SP).

Competência tecnológica (recursos hung,
nos e instalações) na CNEN.

Instalações para produção limitada de
substâncias marcadas.

Competência técnica (recursos humanos
e instlações básicas) na CNEN.

o*

-continua-



L( ntinuaçíío-
íí?rf?9ÇTnfl]pE . " •

Hormônios marcados para rcdioimunoen-
ssio.

Equipamentos usados em Medicina Nucle.
ar e Radioterapia: gama câmaras,curió
ttstros, contador ̂ de poço, detetores de
cintilGção e dosímetros clínicos.

Detetores_portá*teis de radiação para
monitoração. •

Manutenção de equipamentos importados
(detetores e equipamentos de teletera.

* • •

Equipamentos para radioproteção: moni
torâção individual e do local de tra-
balho*

DIFICULDADE • '

- Dependência de importação de • I e ou.
. trás matérias-primas.

- Os equipamentos são importados e de ai.
to custo.

- Tecnologia ainda não completamente domi
nada no país.

- Reparos e substituição de peças que ge_
ralmente são importadas,

- Indisponibilidade. de componentes no mex
cado nacional.

- Empresas representantes dos fabricantes
dos equipamentos importados, não aten,
dem a contento.

-. Serviços do manutenção cara e % fora de
alcança da maioria dos ' serviços médj'.
cos. Atualmente, custa cerca de US$60 /
hora.

- Falta" de^gruços especializados e de dp.
cumentâçao técnica dos-equipamentos.

- Dependência de detetores importados.

.2.

CAPACIDADE DISPONÍVEL

~ • „ 125
- Instalações para marcação com Z(CNEK/

SP)...

- Biotério co.. diversos anima is (CNEN/SP).
- Alguns equipamentos tm desenvolvimento
na CNEN e, outros, já em fase de comer-
cialização.

•

- Detetores em desenvolvimento na CNEN*

- Pessoal da CNEN capacitado dispondo de
instalações e equipamentos para atender
parte das necessidades.

* >

•

- Alguns detetores e equipamentos desen-
volvidos e outros em desenvolvimento na

-continue-



•oorrtiituaçâb-

NSCESSIDADE •

.0. Preparação de fontes^padrão de refe
rênsia para ce".:.bração e controle de •
qualidade (^Q,,

 60CO# 133Ba, 1 3 7 C S )

.1, Calibração de dosíroetros clínicos em
raios-X e"Y. ;

2. Calxbraçãc de monitores de radiação
portáteis em raio X,Y e B.

• >

3. Expansão, à níve? nacional, de servi
ços de proteção radiológica através
da criação de núcleos regionais, yi
sando:

. programas de controle e garantia
de qualidade.

. programas de educação em proteção
radiológica porá profissionais.

*

• • • • .

• •

•

DIFICULDADE

- Aguisiçãode soluç5cs-ir.!e ( C o , Co,
l->3Ba, 137Cs) e de isótopos enriqueci,
dos no mercado externo.

- Manutenção e assistência técnica de j&
quipamsntos.

- Falta de pessoal técnico qualificado.
t

- Falta de um equipamento de raio-X para
calibração de dosímetros na faixa de
médias energias.

- Falta de pessoal técnico qualificado.

- Falta de laboratórios adequados.

- Falta dejan equipamento de radio-X para
calibraçõo de monitores de radiação na
. faixa de médias energias.

- Interação insuficiente das Secretarias
Regionais de Saúde, Trabalho e Universi
dades com o CNEN.

- Insuficiência de suporte financeiro pa-
ra acjuisiçHo de:

. Equipamentos, materiais e veículos.

. Instalação de laboratórios.

•

«

.3.

CAPACIDADE DISPONÍVEL

- Duas instalações adequadas para prepara.
çSo-.de fontes padrão e respectivas calí
brações (I"0 e CNEN/SP),

- Dois^labcxatórios apropriados para ca li
braçao de dosímetros cl'.nicos em raios
Xer.

1

r

•

- Dois laboratórios, não ^adequadamente
instalados, para calibração em raio X,Y
e 3 (CNEN/SP e IRD)

- Qualificação técnica de profissionais
• da CNEN para orientar a formação treina,
monto e aperfeiçoamento de pessoal.

•

-continua-



itxnuaçao-

KBCESSIDÃDS , DIFICULDADE •O.PÀCID?J3E DISPONÍVEL

. programas cio fiscalização.

. progrcura de calibração da instru-
nsntação*

Apoio ao usuário, quanto a:

. levantamentos radiométricos;

. cálculo de blindagem.

. projetos de instalações médico r
hospitalares.

14. Realização de vm Programa Anual de
fiscalização, a nível nacional, -?m
Badioterapia e Medicina Nuclear. -.

15. Prograna Nacional de Monitoração In.
dividual "in vivo", "in vitro" e pe_
le.

Alocação de pessoal qualificado.

Formação técnica deficiente de proffil
sionais envolvidos com radiações ionj,,
sante3 no que se refere a radioprote-
çao, dosimetria e instalações nuclea-
res.

Falta de equipamentos e materiais ade-
quados e insuficiência de recursos fi-
nanceiros.

Condições inadequadas para calibração
do dispositivo de monitoração em toda a
faixa de operobilidade (resposta energy
tica e direciona1).

Reduzido intercâmbio científico com ir.£
tituiçoes congônereâ no exterior.

Qualificação técnica de profissionais
da CNEN.

Laboratório porá monitoração indivi-
dual de 12000 usuários/nês (limite TCQ.
xmo) (IRD e CMEN/SP).

- Laboratório completo para avaliação e
análise de dosímetros.

pois laboratórios para avaliação de
dose de corpo inteiro (CNEN/SP e IRD),

Qualificação técnica de profissionais
da CNEN.

-continue-



antinuaçao-

KSCESSIOADE •

. Programa Ifecional de Monitoração do
local de trabalho.

. Implantação de. um programa de Con-
trole de Qualidade e da Garantia de
Qualidade», a nível nacional, dos ro,
dioisótopos, radiofármaces, radio-
imunoersaio e ds equipamentos.

. Formação e aperfeiçoamento de recur
sos humanos: ~~

. Técnicos ds nível médio.

. Físicos em Medicina Nuclear.

. ."v3peciali2aç5o r<2dica:

- nuclear • •
- radioterapia
- radiodiagnóstico

*
. Criar meios de incentivar médicos e
físicos através de bolsas de estu-
do de nsódia duração, visando desen
volviirsnto de capacidade profissão
nal local e regional.

. SU&oraçSo de normas em radioprote-
çSo^relativas à instalação e uti^i
zo^ão da instrumentsçao/ associada
à area de saúde.

DIFICULDADE

- Infra-estrutura <ãs apoio deficitário.

- Falta de infra-estrutura adequada para
implantação de vim programe de GQ e GQ
de âmbito local, regional e nacional.

- Número de .cursos insuficientes e, em
alguns casos, inexistentes.

- Indisponibilidade de recursos finance^,
ros para bolsas de estudo.

- Do ordem estrutural da CNEN.
«
*

t

.5.

CAPACIDADE DISPONÍVEL

- Existência na CNEN de competência técni
ca 9 equipamentos necessários.

- Controle de qualidade interno a cada Ó£
gão da CNEN.

- Qualificação técnica de profissionais
da CNEW e de outras instituições.

- Infra-estrutura da rede hospitalar.

*

*

- Pessoal técnico qualificado na CNEN.

i

-continua-



•

continueçife-

MDCESSIDADE .

1. Manter as instituições da área de saú
•Ss, entre as quais a Sociedade brasi-
leira de Biologia e Medicina nuclear,
Sociedade Brasileira de Proteção Ra~
diológica, AsteociscSo Brasileira cie
Físicos era Medicina e o Colégio BrasjL
lciro da Radiologia, INAMPS e " Caropa-
tíia Nacional d« Câncer,Universidades,
informados das principais atividades
da CNEN, relacionadas a área de Medi
cina Nuclear e Radicterapia, para -jue
estas entidades possam colaborar, com
o trabalho da CNEtf.

2. Demonstrar para as autoridades gover
nementais (INAMPS) que os procediiren
tcs usados em Medicina Nuclear e Ra-
diotcropia, tião são autotraumatizan -
tes; cão praticáveis e o custo-benefí
cio é corpensauor. .

J. Doscnvolvimcinto de rtKStcdĉ .ogia para
atenuação de toxinas e/ou materiais
biológicos usarão radiação para melhp.
rar a produção de soros e vacinas.

1. Awlisc por ativação em aplicações
biológicas.

>. Sistema de processamento de dados que
facilitem o gerenciamento das informs.

• ções no Setor Saúde.

•

DIFICULDADE

- Fluxo de informação deficiente-

- Falto de reconhecimento por parte das
autoridades que consideram a Medicina
Nuclear e a Radioterapia especialido.
des sofisticadas."

- Pessoal técnico insuficiente e pouca
aproximação com os setores interessa-
dos.

- Divulgação insuficiente.

- Pouca disponibilidade de recursos em
processamento de dados na CNEN.

•

.6.

CAPACIDADE DISPONÍVEL

- Não ê* satisfatória. Em implantação uma
política de maior integração.

•

- Informações técnicas para divulgação.

- Instalações adequadas e capacitação
técnica da CNEN.

- Instalações adequarhs e capacitação"
técnica da CNEN.

- Sistemas existentes não cobrem todas
as necessidades.

-continua-



rcontuiuaçao-

NBCSSSIDÀDE.

26. Política a ser «dotada pela CNEN pa
ra isportaçsc do material radioati •
vo, equipaesntes e outros.

27. Minimizar custos de material radica
tivo inportcdo para área do saúde.

28. Apoio à Centros» de Medicina Nuclear
e Radioterapia cm regiões menos pre
vilegiodas (hospitais públicos e
universidades).

1 29. í"csquisíis na arca do saúde com uso
de i-odioisótopos, cm problemas espg,
cíficos regionais.

* •
30. Substancias radiemedificadoros (ra-

dioprotetores c rediosensibilizado-:
res).

*
f

i

i

DIFICULDADE

- Limitações iirpostas pela política ccorê
mica atual.

- Falta de maior interação entre os órgãos
da CNEN (Sede e Institutos) na programa
ção de atividades.

- Falta de recursos por parte dessas in^
tituições (materiais e humanos) e indis,
ponibil idade financeira da CNENr.

- Falta de suporte financeiro da CNEN ps,
ra patrocinar pesquisas.

- Falta de pessoal especializado < quími-
cos).

.7.

CAPACIDADE DISPONÍVEL

- Insatisfatória.
•

- Capacidade técnica e instalações ade-
quadas para fracionermento e processa,
manto ds materiais radioativos.

- Incipiente.

- Núcleos universitários de pesquisa que
trabalhem isoladamente.

- Laboratórios parcialmente adequados.

• *

•


