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CNEN REQUISITOS DE RADIOPROTEÇAO E SEGURANÇA PARA

SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR
NE-3.05

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 OBJETIVO

O objetivo desta Norma é estabelecer os requisitos de Kad<Lo_

ptcttção e segurança para Seivíçoò de Medicina Nucle.z\.

1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Norma aplica-se as atividades relativas â aplicação de

Kadioianmaca para fins terapêuticos e diagnósticos "in vivo"

no campo de Medicina Nuclear.

2. GENERALIDADES

2.1 INTERPRETAÇÕES

2.1.1 Qualquer dúvida relativa ã aplicação desta Norrra será

dirimida pela Comissão Deliberativa da CNEH.

2.1.2 A QUEU pode, através de Resolução, acrescentar ou subs-

tituir requisitos aos constantes desta Norma, confcrr.e consice -

rar apropriado ou necessário.

2.2 COKUNICAÇCIS

Comunicações ã CUEhi devem ser endereçadas ao Departamento

de Instalações e Materiais Nucleares (DIN).

2.3 NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMEHTAEES

Constituem documentos complementares a esta Norma as séguin

tes normas da CUEN:

a) CNEN-NE-3.01:"Diretrizes Básicas de Radioproteção";

b) CNEN-NE-3.02:"Serviços de Radicproteção";

c) CNEN-NE-3.03:"Certificação da Qualificação de Supervisores de
Radioproteção";

d) CNEN-NE-5.01:"Transporte de Materiais Radioativos";

e) CNEN-NE-6.01:"Autorização a Pessoas Físicas para o Preparo e

Uso de Fontes Radioativas não Seladas";

f) CNEN-NE-6.02'."Licenciamento de Instalações Radiativas";c

g) CNE?J-NE-6.05: "Gerência de Rejeites Radioativos em Instalações
Radiativas'!, ,.
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3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para os fins desta torra são adotadas as seguintes definições e siglas:

I) A^cuçãc - conjunto de operações a serem efetuadas para veri

ficar se um instrumento está funcionando corretamente para

os fins a que é destinado.

t) kjuòte. - conjunto de operações especificadas pelo fabricante

de um instrumento para serem efetuadas antes de sua utiliza-

ção.

3) Et4.nda.czrr, - material ou dispositivo interposta entre fontes

de radiação e pessoas eu meio-ambiente para propósitos de

Kadicpxc-izçâc.

4) Calib-iação - conjunto de operações destinadas a fazer con

que as indicações de ura instrumento correspondam a valcres

pré-estabelecidos das grandezas a nedir.

5) CNEN - Comissão Nacional 3e Energia Nuclear.

6) Contaminação Radioativa (ou simplesmente Ce•>:'.• "'inação) - pre

sença indesejável de materiais radioativos er. qualquer mate-

rial , meio ou local.

7} Contioíí de. Qualidade. - conjunto de ações planejadas e siste

maticamente executadas visando o controle de processos, ecui_

pamentos , instalações e outros itens, de moco que seja asse

gurado adequado e confiável desempenho con relação a requisjL

tos pré-estabelecidos em normas.

I) Vzpzndtntia. Gi.cmli.Kica. - característica de um medidor de a-

tividade cuja resposta sofre a influência das variações no

volume da solução medida.

9) Vzicontaminação - remoção ou redução de contaminação hadica-

tíva, com o objetivo de reduzir a tcnt.amiiifíçÃe a níveis esta

belecidos pela CNEN. H
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Exatidão (do medidor de atividade) - desvio percentual D do

valor da atividade medida A^ com relação ao valor da ativi-

dade verdadeira convencional Ay, dado por:

D = 100 (1 - A,n/Av) %

11) GtKencia de Rejeito* Radioativa (ou simplesmente Gcxcncia)-

conjunto de atividades administrativas e técnicas envolvidas

na coleta, segregação , manuseio , tratamento , acondiciona-

mento , transporte ,armazenamento , controle e deposição de

Rejeites Radioativa,.

12) LaboKatÕKic Quente - laboratório projetado especificar.er.te

para o manuseio seguro de materiais radioativos.

13) RadioiaKtnaco - preparação radioativa cujas propriedades físjL

cas , químicas e biológicas fazem com que sejam seguros e

benéficos para uso er. seres humanos.

14} Radioiaxmaco Kv.tológico - Kadio^ãxmacc preparado no Seiviçc

de Medicina NucleaK utilizando material do próprio paciente

tais como células ou compostos metabólicos.

15) Radiobãxmacc fnoduzido -na-ín&tituição - Kadio$axmaco produ

zido no próprio SeKviço de Medicina NucleaK, ou na Institui-

ção â qual pertence; estão incluídos nesta classe os raôio-

nuclídeos produzidos por ciclotrons, tais como emissores de
i

positrons , e os Kadio^aKmacoi preparados em laboratórios ,

t a i s como os colo ides .
16) Radioiáfimaco TKonto-paKa-Uio - Kadioa^aKmaco diretamente

i

fornecido ao SeKviço de Medicina NutleaK pelo seu produtor,
i

em condições de imediata administração em pacientes; são

radionuclídeos que se encontram na forma iônica tal como o

tãlio-201 e compostos marcados do tipo 1 3 1I - Hipurato de

Sódio, -t ! „ .



17) ftadiopAottção - conjunto de medidas que visa a proteger o

homem e o meio ambiente de possíveis efeitos indevidos cau

sados pela radiação ionizante - de acordo com principies

básicos estabelecidos pela CWEW.

If) fte.jtito Radioativo (ou simplesmente Ktitito >- qualquer -ate

rial resultante de atividades humanas, que contém radicr.u -

clideos em quantidades superiores aos limites de isenção es

pecifiçados na norma CHEN-NE-6.02 - "Licenciamento de Insta

lações Radiativas", e para o qual a reutilização é impre -

pria ou não prevista.

?9) íitpe.tibÂ.tids.dz (de Medições) - concordância entre os resul-

tados de medições sucessivas de una mesna grandeza, executa

das pelo inesrio mêtcdo, rresmo laboratório , aesrr.os instrunen

tos , mesmo observador, mesmas condições e em intervales

de tempo relativamente pequenos.

20} Seiviçe dz Xedici.ia VucCca-t (SMV! - instalação r.édica espe-

cífica para aplicação de >\adio ̂ axmaco b em pacientes, para

propósitos terapêuticos e/ou diagnósticos.

21) Simulado* (para Medicina Nuclear) - material que possui as

mesmas características que o tecido humano com relação &

absorção e espalhamento da radiação ionizante, utilizado na

avaliação de imagens em medicina nuclear.

22) Simulado* de Homogeneidade. (Flood Phanton) - Simuladox cons_

tituido de fonte radioativa líquida ou solida uniformemente

distribuída.

23) Jtian&ponte de Hateiial Radioativo (ou simplesmente tnaniPQ*^

tz) - expressão que abrange todas as operações e condições

associadas e envolvidas na movimentação de material radioa-

tivo remetido de um local a outro, incluindo tanto as con-

dições normais como as condições de acidente.u

* 06 * '
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS

«i.l NORKAS CO.MFLEMEÜTAP.ES

O Se-xviço de Medicina Uuctea.x, devidamente licenciado pela

Autoridade Competente, deve atender a todos os requisitos perti

nentes constantes nas normas complenentares, relacionadas em

2.3., relativos aos seguintes itens:

a) limitações da dose de trabalhadores e de indivíduos do pübli

co, e controles básicos de Kadicpnoteçãc;

b) obrigações da Direção, do Supervisor de Radioproteção e téc-

nicos do S:t,V-

c) serviço de radioproteção e plano de -xadiop-xc Ciç5c-;

d) certificação da qualificação de Supervisores de Radioprote -

ção e autorização para o preparo e uso de -laáic<ã\r.acL-±;

e) getcuc-ca de -xe jeito* Kadioativc&i e

f) tianipe-ite. de matexiaii Kadioativcò.

r T p C

O SZKVÍÇC de Medicina Nuclear deve estar devidamente insta-

lado e equipado visando os seguintes itens:

a) trabalhos "in vivo";

b) taboiatôfiioA quente* e frios;

c) salas de exames;

d) sala de laudos;

e) sala de espera;

f) armazenamento de xadichãnmaco* e \ejtitot> K&dicativa;

g) banheiro para pacientes em tratamento com material radioativo;

h) monitoração individual e de ãrea;

i) proteção pessoal, tain como máscaras, luvas, vestimentas etc;

j) medição da atividade de Aadiofrãfimacoò}

1) de&contaminação âe pessoas, equipamentos e áreas ; e

m) ajuitz, afieiiçãc e calibiação de equipamentos, wi

* 07 *



H.3 PLAMO DE RAD:0??.OTEÇ?.C

4.3.1 O Scnviçc de títdicina WttcCcat deve possuir plano de

Aadiopictzção contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) obrigações do responsável pela Kadicpiotztac e pelo manuseio

do material radioativo;

b) treinamento específico ministrado aos técnicos de nível médio

(programa com carça horária mínima de 40 horas) e programa de

reciclagem;

c) controle de acesso e sinalização específica;

d) controle físico;

e) cuidados no nar.useio ce material radioativo , métodos ãe izi-

contaminação ce pessoas , superfícies e procedimentos para

evitar contaminação;

f) plano para procedimentos de emergência;

g) gzKzncia de. xzszitoA ladLoativoi em confornidade con norra

específica;

h) procedimentos e registros para levantamentos radioir.êtricos;

i) certificado de calibração em vigor do monitor de radiação

portátil.

4.3.2 No caso ce aplicação de dose terapêutica de iodo-131 de

vem ser acrescentadas as seguintes informações:

a) projeto do quarto onde serão internados os pacientes;

b) procedimentos utilizados durante a internação de pacientes

com relação a objetos, alimentação e roupas de cama e banho;e

c) procedimentos para liberação de paciente;

5. CONTROLE DE QUALIDADE DE EQUIPAMENTOS

5.1 MEDIDOR DE ATIVIDADE (CALIBRADOR DE DOSE)

5.1.1 Devem estar estabelecidos e aplicados procedimentos a -

propriados para a^cfiição, aju&tc e calÁb\arrãc de medidores

de atividade, a

* 08 *



HE-3.05 CNEN

5.1.2 Devem ser realizados os seguintes ensaios de aceita

ção e ensaios periódicos para:

a) Ktpttibitidadz: periodicidade mínima semestral, utilizando

fontes-padrão de cêsio-137 , cobalto-57 e bãrio-133, sendo

permitido um desvio percentual máximo de + 5 com relação ao

valor médio e com uma confiabilidade de 95%;

b) linearidade: periodicidade minima trimestral, utilizando fon

tes-padrao de tecnêcio-99m, sendo permitido uma variação má-

xima de + 10%;

c) ce.pzndc.ricia §tcmzt\ica: periodicidade r.Inina anual, utilizan

do fonte padrão de tecnêcio-99, sendo permitido uma variação

máxima de + 5%;

d) o.atidãc: periodicidade mínima semestral, utilizando fontes-

padrão de césio-137, cobàlto-57 e bãrio-133, sendo permiti -

dos desvios percentuais de ate + 5%, cem uma confiabilidade

de 95%; e

e) influência da radiação de fundo: periodicidade mínima diária.

£.2 SAMACAMERA

5.2.1 Devem estar estabelecidos e aplicados procedimentos a-

propriados para a a^tKlção, ajuòtt e catibA.aq.ao de gamacâmeras

5.2.2 Devem ser realizados os seguintes ensaios de aceitação

e ensaios periódicos para:

a) resolução espacial: periodicidade mínima bimestral, utilizan

do iimatadofi ortògonál ou similar;

b) linearidade: periodicidade mínima bimestral, utilizando òimu

lado*, ortògonál ou similar; e

c) uniformidade: periodicidade mínima semanal, utilizando um

AimuladoK de homogeneidade (flood phanton) com 40cm de diâ-

metro , ou mediante um frasco ou seringa contendo de 100 a

150 uCi de tecnécio-99ra a uma distância aproximadamente de

1,5 m do cristal, sem colimador. **

* 09 *
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a) Jiadio$a\mace& pKcnto^-pata-u&o;

If) KadioÇá-xmacoò marcados com radionuclldeos de geradores e con

juntos reativos;

c) Kadjio^aKmacoo pKoduzidoo-na-inotituicao; e

d) *arf-co$á*macoó autológicoò.

6.2 RADICFA*RMACOS PRONTOS-PARA-USO

Devem ser atendidos os seguintes requisitos para o carticle

dt qualidade, de tiadio£ãtimaco& p\ontC6-pa\a-uòc:

a) manter atualizado um livro de registro de pedidos de conpra

e de recebimento de produtos;

b) verificar a ocorrência de trocas e de danos nas errisalaçens

dos produtos durante recebimentos;

c) verificar e conferir se o produto recebido está aconc.ar.hado

das especificações técnicas com todos os detalhes relevantes

da preparação;

d) comparar as especificações, citadas na alínea anterior, cor.

as constantes na etiqueta da embalagem externa e no rótulo

do fraco do produto recebido; registrar, quando ocorrer,mu -

danças de especificações;

e) armazenar o produto adequadamente, considerando aspectos far

macêuticos , Kadiopnott^ão e proteção física;

f) medir a atividade da dose prescrita para ser administrada no

paciente usando um medidor de atividade calibrado, aferido e

ajustado.
i

6.3 RADIOFARMACOS MARCADOS COM RADIONUCLÍDEOS DE GERADORES E

CONJUNTOS DE REATIVOS

6.3.1 Geradores de Molibdenio-99/Tecne*cio-99m

Devem ser atendidos os seguintes requisitos para o ccn

tnolt de qualidade de geradores de molibdênio-99/tecnécio-99rae
i

produtoÍÍ radiofarmacêuticos:
i

i

* 11 *



CNEN NE-3.05

a) os requisitos constantes en 6.2;

b) avaliar o desempenho do gerador mediante cálculo do rendinen

to da eluição;

c) verificar a presença de molibdênio-99 , possível impureza ,

medindo a atividade de uma amostra da primeira fração eluida,

com e sem blindagem; e

d) verificar contaminação microbiana realizando ensaio de este-

rilidade em uma amostra da última fração eluida.

£.2.2 Radiofámacos M2rc£.ios cor Tecriecio-tS5*"

Devem ser atendidos os seguintes requisitos para o ce«-í'.£

-te dz qualidade de K&dic$í\maccs marcados com tecr.êcio-99!n •:

a) os requisitos constantes em 6.2;

b) realizar ensaio de pureza racicquí-ica para comprovar a cen

patibilidade química da solução produzida no geraccr con o

reativo sempre que ooorrerer. mudanças nos elementos de fa

bricação (ex.: mudanças na equipe que faz a preparação ) ,

ou quando ocorrerem dúvidas sobre a qualidade de imagens for

nadas nos aparelhos; e

c) realizar ensaio de estabilidade do tadic$Z\macc.

6.i* RADIOFARMACOS PRODUZIDOS-NA-INSTITUIÇ.-.C

Além dos requisitos aplicáveis constantes em 6.2, o centic-

lz de qualidade, para Kadio&ãfimacoò pioduzidoò-na-instituição

devem incluir os seguintes ensaios para:

a) pureza radionuclídica;

b) atividade específica;

c) concentração radioativa;

d) pH;

e) isotonicidade;

f) tnmanho da partícula quando relevante;

g} esterilidade ; e

tmííl



s.5 RADIOFARMACOS AUTOLCGICOS

Alem dos requisitos constantes em 6.4 para

na-instituição, o contiole. de. qualidade de

autotógicoò deve incluir ensaios para verificação de danos

biológicos nas amostras.

7. PREPARO L USO DE RADIOFARMACOS

• 7.1 PROCEDIMENTOS SERAIS

Os seguintes procedimentos gerais de hadiepKctzção e seguran

ça devera ser observados:

t) usar guarda-pó de laboratório, ou outras vestimentas de pro -

teção, em locais onde são manipulados materiais radioativos:

b) usar luvas descartáveis sempre que for manuseado material radioativo:

c) monitorar mãos e roupas em local de mínima radiação de tunde

do SUN, após cada uso de material radioativo e/ou após cada

saída de local de manipulação de materiais radioativos;

à) usar seringa com biináaacm, apropriada para o preparo de ro-

tina de dosagens e administração de nadie^âimacoi em pacien-

tes; em casos excepcionais , considerar o uso de outros meto

dos de proteção , tais como aplicação a distância;

t) somente administrar tia.di04axma.ce0 a crianças nos primeiros

anos de vida e mulheres em idade fértil em situações de gran

de necessidade, esgotados métodos semióticos que não utilizem

radiações ionizantes;

f) não comer, beber, fumar ou aplicar cosméticos em locais onde

são manipulados ou armazenados tiadio^ãtimacoò ou \tjtitc6}

g) não armazenar comida, bebidas ou bens pessoais em locais on-

de são manipulados \adÁ.o^ãfima.coA ou KQ,jtítoó; ^

* 13 *
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fe) usar dosímetros de monitoração pessoal em arcas controladas,

conforme recomendações do SupeAv-t-óc* de Rcidioptotzçãc;manter

esses dosímetros, quando não utilizados, em local reservado

de mais baixa radiação de fundo do SJ.IN;

i) usar anel dosimétrico durante operação de eluição em gerado-

res, e durante o preparo, ensaio e administração dos nadic -

úãimacoò em pacientes:

3| gerenciar os Ktjtitoò xadioatívoò produzidos;

1) nunca pipetar através da boca;

») realizar ensaio de esfregaço, semanalmente, en árens de ge -

renciamento, preparo e armazenamento de ladio <ã-'n\acoí e \c-

jiitos; caso necessário, descontaninar ou isolar a área centrenirud

n) monitorar continuamente as áreas de aplicação de ir.i ecoes .pre_

paro de conjunto de reativos ("kits") e armazenamento de ge -

rador; caso necessário, descontaminar ou isolar a área para o

decaimento;

o) conter as soluções de xadíc^ãsimacoò em recipientes blindados

que sejam visivelmente rotulados; rotular os frascos con so-

luções multidoses de fiad^o^ãxmaca, bem como os frascos com

soluções terapêuticas , com o nome do isõtopo, nome do compos^

to e data de recebimento ou preparo;

p) registrar em livro próprio todas as informações relativas ao

preparo e uso das soluções de nadíc^ãniraccb ,tais como ativi-

dade total, atividade específica em determinada data, volume

total existente, atividade medida de cada dose para o pacien-

te e qualquer outra informação apropriada ou nc.essária;

q) rotular seringas e doses unitárias com o nome do \ad-cc^a\ma-

co ou o símbolo do radionuclídeo, tipo de aplicação e identi-

ficação do paciente;^



CNEN

ri verificar cada dose no medidor de atividade antes de sua ad

ministração ; não usar uma dose superior a 10t da dose pre£

crita, exceto para prescrições inferiores a 10 pCi? verifi-

car o nome e o número de identificação do paciente e do Ka

dio^ãftmatc prescrito, fórmula química e a dose antes da

administração;

if) manter fontes e ntjcitei em locais blindados,* e

t) utilizar meios adequados para deslocamento seguro de fontes •

e Ktjcitoò centro das instalações do S'.'.K.

? . : ??.cCii>iKiN?cs DURA™ APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Os seguintes procedimentos de Kadiopxctcçãc e de segurança

devem ser observados para a aplicação de xadic (ãirr.acci en* pe.cien

test

a) quanto ao quarto do paciente:

í) ser particular para o paciente, devidamente sinalizado, cozi

instalações sanitárias privativas , com piso e paredes de

fácil descontarcinação;

íi) situar-se distante das áreas normais de trabalho, eenco cer

catío e sinalizado, com acesso restrito a pessoal autoriza-

do;

iii) possuir blindagem para o exterior que assegure o cuirorimen

to dos requisitos de fLa.díopXotação; e

iv) possuir barreiras físicas que visem a minimizar a disper -

são e migração de material radioativo para o meio-ambiente>

b) colocar no leito de cada paciente internado uma tabuleta con-

tendo o nome do radionuclídeo administrado, sua atividade em

Bq e Ci no momento da adminiGtraçao, e a taxa de exposição a

1 metro de distância do paciente; J

* 15 *
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c> monitorar vestimentas pessoais, lençóis e toalhas de pacien-

tes incorporando tiadicÇãxmaccò e, caso contaminadas, arrnaze-

nã-las adequadamente até que decaiam a níveis autorizados pe

la CNEW;

d) recobrir com material impermeável objetos passíveis de serem

contaminados (por exemplo, maçanetas, telefones, cadeiras

etc...);

«) estocar luvas descartáveis, papel absorventee recipiente para

Ke.je.ita no quarto áo paciente;

t) não permitir visitas no quarto no período de internação de un

paciente que recebeu dose terapêutica, exceto com expressa au

torizaçao r.édica;

ç) monitorar e orientar o pessoal de enferr.ageir. scbre os aspectos

de ladicçictcçãc no cuidado e accnpanhamento dos pacientes;

h) instruir pacientes internados sobre os procecir.entos de ladic-

pxctzçãc quanto à administração da dose, controle de visitas e

de fie.jeitos e uso das instalações sanitárias;

i) instruir eventuais acompanhantes autorizados quanto acs riscos

•nvolvidos e aos procedimentos de xadiopxotzçãs;

j) instruir pacientes liberados quanto aos cuidados ao utilizar

banheiros residenciais;

1) não liberar pacientes até que a atividade incorporada seja me-

nor que 1,11 GBq (30 mCi);

m) descontaminar os quartos desocupados por pacientes até que a

contaminação removível e não removível seja inferior aos limi-

tes autorizados ppla CWEW;

n) remover todo papel absorvente, ou outro material que serviu

de cobertura para objetos, e colocá-los em recipientes apro -

priados; -j
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o) transferir todos os recipientes con material contaminado pa

ra área de descontaminaçao ou de armazenamento.

g. ANALISE E REGISTROS

8*1 0 médico responsável pelo SMW/obrigatoriamente Membro Titu

lar do Colégio Brasileiro de Radiologia, deve proceder S anãljL

se dos resultados dos ensaios e, sempre que necessário, provi-

denciar as devidas ações corretivas.

6,2 Devem estar devida e integralmente registrados, em livro

próprio, todos os resultados e as condições de ensaio de equi-

pamentos e iadic{ci-ima.coò, datas, responsáveis, cacos ca r.ar.u -

tenção preventiva e corretiva, assir. como r.odificações, X{<L\L-

ÇCCÍ , -xjai tzi, cacífciaçÕGi e toda e qualquer ínfcr-ação útil se

bre a avaliação de equipamentos e icdic jain-a.eei , bem cor.o cuan

to à gciincía de ie.je.i

9. INSPEÇÕES E AUDITORIAS

9.1 A CXEK realizará inspeções de conformidade e auditorias ca

ra verificar o cumprimento dos requisitos desta Norma.

9.2 A CSIEH exercerá a necessária autoridade par?, intervir er.

casos de não cumprimento dos requisitos desta Norma, podendo ,

a «eu critério, cancelar provisória ou definitivamente as auto

rizações fornecidas no âmbito da sua competência.^


