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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os avanços na área de Inspeções 

Regulatórias em Medicina Nuclear realizadas pelo Grupo de Medicina Nuclear da 

Divisão de Física Médica em Radioterapia e Medicina Nuclear do IRD. Os aspectos 

mais relevantes observados durante as inspeções são abordados, e a evolução das não-

conformidades associadas a estes aspectos são evidenciadas, mostrando que o número 

de ocorrências e de reincidências destas não-conformidades vêm diminuindo ano a ano, 

muito em função do rigor estabelecido nas inspeções e da conscientização do pessoal 

envolvido com a atividade de Medicina Nuclear. Os resultados apresentados indicam 

claramente que medidas coercivas são fundamentais para a garantia da radioproteção 

nos Serviços de Medicina Nuclear em todo o país. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to show the advances in the Nuclear Medicine auditing field performed 

by the Nuclear Medicine Group of the Division of Radiotherapy and Nuclear Medicine 

of the Institute of Radiation Protection and Dosimetry. The main aspects observed 

during the auditings are presented as well as the evolution of the non-conformities. It is 

shown that the occurrence of these non-conformities decreases year by year, primarily 

as a function of the severity of the auditings and the consciousness of the personal of 

Nuclear Medicine Services. Results point clearly to the importance of the coercion 

actions to guarantee a radiation protection level in compliance with the standards 

established by the Brazilian Nuclear Energy Commission. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

O presente trabalho objetiva mostrar a importância do programa de inspeções e os 

avanços obtidos nas inspeções em Serviços de Medicina Nuclear (SMN) realizadas no 

período de 1996, ano de publicação da norma da CNEN específica à Medicina Nuclear, 

a 2003. Serão apresentados dados sobre a evolução das não-conformidades associadas 

aos quesitos de radioproteção e segurança mais críticos verificados pela equipe de 

inspeção in loco nos SMN. Para atingir esse objetivo apresentaremos alguns aspectos 

fundamentais sobre Medicina Nuclear, suas definições mais importantes, e como estes 

aspectos enquadram-se dentro do programa de inspeção do Grupo de Medicina Nuclear 

do Serviço de Física Médica em Radioterapia e Medicina Nuclear do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD). Estes aspectos são apresentados no presente capítulo 

e no próximo, onde serão detalhadas as principais questões da área de Medicina 

Nuclear. No capítulo III será discutida a motivação do trabalho e no capítulo IV serão 

apresentados e discutidos os resultados mais importantes coletados. Ficará o capítulo V 

dedicado a nossas conclusões e perspectivas de continuidade do trabalho.  

 

O Serviço de Física Médica em Radioterapia e Medicina Nuclear é o serviço dentro do 

IRD encarregado de controlar a radioproteção e a segurança em instalações médicas que 

lidam com tratamento de pacientes com feixes de radiação de alta energia e a 

manipulação de fontes não-seladas para tratamento ou diagnóstico. O controle destas 

instalações é feito através de Inspeções Regulatórias bienais in loco, bem como através 

de programas postais para a dosimetria do feixe de radiação. Além do caráter coercivo 

do programa de inspeções, existe ainda um aspecto informativo e esclarecedor, de forma 

que as instalações possam melhorar, entre uma inspeção e outra, a qualidade da 

radioproteção apresentada. 

 

1. Medicina Nuclear 

 

A Medicina Nuclear é o ramo da Física Médica onde compostos radioativos, também 

conhecidos como radiofármacos, são utilizados no diagnóstico e na terapia [1]. O 
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princípio básico do tratamento ou do diagnóstico é a utilização de técnicas seguras, sem 

dor e não invasivas, para melhorar a qualidade de vida do indivíduo sem provocar 

efeitos colaterais. As imagens obtidas segundo estas técnicas documentam o 

funcionamento e a estrutura dos órgãos, em contraste com a radiologia diagnóstica, que 

é baseada sobre a anatomia. Esta maneira de documentar o funcionamento dos órgãos é 

fundamental para definir-se claramente a estratégia de tratamento, além de fornecer 

resultados conclusivos sobre o próprio funcionamento do corpo humano, principalmente 

em seu nível molecular, através da propagação e do transporte dos radiofármacos no 

tecido vivo. Estas técnicas freqüentemente permitem também a identificação de  

anormalidades quando a doença ainda está em seu estágio inicial de progressão, muito 

antes que qualquer evidência seja percebida por outras técnicas e ferramentas de 

diagnóstico. Esta detecção inicial permite que a doença seja tratada mais cedo, quando 

há mais possibilidade de sucesso no tratamento [2]. 

 

Outro aspecto fundamental em Medicina Nuclear é a utilização de pequenas 

quantidades de material radioativo. Isto coloca a Medicina Nuclear dentro de uma 

classificação de baixo risco. Mesmo assim, a manipulação adequada, o controle e o 

descarte consciente deste material, impõe a necessidade de medidas de controle dos 

SMN [2]. 

 

Radiofármacos são substâncias que apresentam algum tipo de afinidade com certos 

órgãos ou tecidos e, enquanto encontram-se no corpo humano, o material radioativo 

presente nestes radiofármacos deve ser suficiente para eliminar o tumor, no caso da 

terapia, e no caso do diagnóstico, tal que a radiação gama, emitida no decaimento dos 

nuclídeos, possa ser detectada externamente através de equipamentos especialmente 

desenvolvidos para este fim, por exemplo, as câmaras de cintilação ou gama-câmaras. 

As imagens obtidas com estas câmaras têm formato digital, sendo manipuladas para a 

correta e precisa identificação da massa tumoral em questão [2]. O avanço da tecnologia 

está provendo um novo tipo de instrumento para diagnóstico: o PET-CT. Este 

instrumento trata-se de um PET convencional acoplado a um CT (computed 

tomography). Nele a imagem obtida com o PET é “fundida” com a imagem do 

tomógrafo fornecendo imagens extremamente precisas e jamais observadas segundo as 

técnicas convencionais. No Brasil existe apenas um equipamento deste tipo em 
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utilização, mas é esperado que brevemente tenhamos esta tecnologia com uma maior 

disponibilidade para a população em geral. 

 

Por outro lado, um aspecto extremamente favorável à utilização das técnicas de 

Medicina Nuclear é que a quantidade de radiação recebida por um paciente é 

comparável à radiação recebida durante um diagnóstico com raios-X, como pode ser 

verificado nas Tabelas 1 e 2 [3] a seguir. A Tabela 1 mostra a dose que um indivíduo 

pode receber se passar por todo um procedimento de raios-X. Para exemplificar, o 

procedimento completo de uma série típica de coluna lombar consiste de 5 exposições. 

 

Tabela 1: Doses efetivas para alguns procedimentos de raios-X. 

 

Exames completos Dose Efetiva (mSv) 

Pielograma Intravenoso (rim, 6 filmes) 2,5 

Enema de Bário (10 imagens, fluoroscopia 137s) 7 

CT cabeça 2 

CT peito 8 

CT abdomen 10 

CT pelvis 10 

CT (cabeça ou peito) 11,1 

PTCA (estudo do coração) 7,5 - 57 

Angiograma coronário 4,6 - 15,8 

Coluna lombar (série)  1,8 

Coluna torácica (série) 1,4 

 

Tabela 2: Exemplos de procedimentos típicos de Medicina Nuclear. 

 

Procedimento Atividade (mCi) Radiofármaco Dose Efetiva (mSv) 

Cérebro 20 99m+Tc DTPA 6,5 

Cérebro 50 15O água 1,7 
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Procedimento Atividade (mCi) Radiofármaco Dose Efetiva (mSv) 

Cérebro 20 99mTc HMPAO 6,9 

Hepatobiliar 5 99mTc SCO 3,7 

Óssea 20 99mTc MDP 4,4 

Pulmão 

Perfusão/Ventilação 

5 & 10 99mTc MAA & 
133Xe 

1,5 

Rim 20 99mTc DTPA 3,1 

Rim 20 99mTc MAG3 5,2 

Tumor 3 67Ga 12,2 

30 99mTc sestimibi 8,9 Coração 

30 99mTc pertecnetatoe 14,4 

2 201Tl clorido 17 Coração 

30 99mTc tetrofosmin 8,45 

Vários 10 18F FDG 7 

 

2. Pessoal envolvido 

 

Como toda sub-área da Física Médica, as técnicas utilizadas em Medicina Nuclear 

empregam com sucesso conceitos de ciência básica e medicina no cuidado do paciente. 

A Física, a Química, a Farmácia e a Ciência da Computação são todas essenciais na 

prática de Medicina Nuclear. O médico nuclear deve ter conhecimentos específicos 

destas áreas com o fim de otimizar o trato com o paciente, aumentando 

correspondentemente sua qualidade de vida. [2] 

 

Sendo assim, a Medicina Nuclear necessita de diferentes tipos de profissionais. físicos 

são requeridos para trabalhar na aquisição e tratamento de imagens, bem como no 

estabelecimento de parâmetros de operação de equipamentos, os quais dependem de 

diferentes e complexos princípios físicos. Questões de dose de radiação recebidas pelos 

pacientes e pelos trabalhadores, são itens que também requerem a participação de um 

físico. [2] 
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Já os farmacêuticos são fundamentais quando da combinação e preparação de drogas 

para uso em Medicina Nuclear. Estes profissionais devem ter treinamento adicional em 

radiofarmácia, podendo trabalhar em hospitais ou em radiofarmácias comerciais. Estes 

membros raramente encontrados numa equipe de Medicina Nuclear possuem avançado 

conhecimento em Química assim como em Farmácia. Eles são responsáveis pela 

pesquisa e desenvolvimento clínico de novas drogas para Medicina Nuclear. [2] 

 

Ainda, cientistas da computação são essenciais na Medicina Nuclear. Virtualmente 

todas as imagens em Medicina nuclear são geradas de dados digitais. Os aspectos 

quantitativos da Medicina Nuclear tais como o funcionamento de órgãos e da estrutura 

óssea requer softwares de alta qualidade e confiabilidade. Os softwares utilizados nos 

estudos do paciente são todos desenvolvidos por estes profissionais. [2] 

 

Engenheiros, Biólogos e Bioquímicos também são encontrados em Medicina Nuclear 

com papéis que mesclam com os já citados. 

 

3. O papel do órgão fiscalizador 

 

Do que foi exposto anteriormente, verifica-se claramente a importância da utilização das 

técnicas de Medicina Nuclear tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento de 

pacientes. Contudo, em função do risco de contaminação e de doses de radiação em 

indivíduos do público e em trabalhadores, faz-se necessário um controle efetivo sobre as 

Instalações que utilizam estas técnicas. O papel do órgão regulador, no presente caso a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear é justamente estabelecer normas de utilização 

destas técnicas, bem como da verificação do cumprimento destas normas para garantir a 

segurança da população e dos trabalhadores das Instalações Radiativas. 

 

Neste cenário é que são realizadas as Inspeções Regulatórias em SMN pelo Serviço de 

Física Médica em Radioterapia e Medicina Nuclear do IRD. Como será visto adiante, 

durante as inspeções são analisados itens de uma Lista de Verificação que contém 

diversos requisitos das normas da CNEN. Neste trabalho, focalizamos nossa atenção 

naqueles itens que apresentam questões mais críticas do ponto de vista da radioproteção, 

como por exemplo, a necessidade da calibração dos instrumentos de medição e de 

controle da dose entregue ao paciente. 
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As Inspeções Regulatórias são classificadas, segundo a Diretoria de Radioproteção e 

Segurança da CNEN, como Inspeções de Conformidade, Inspeções Programadas, e 

Inspeções de Segmento [4]. As Inspeções de Conformidade são aquelas provocadas pela 

entrada em funcionamento de um novo SMN, enquanto que as Inspeções Programadas 

são as inspeções rotineiras (programadas bienalmente) para a averiguação da 

manutenção das condições de radioproteção e segurança do SMN, e as Inspeções de 

Segmento são provocadas pela observação, nas Inspeções Programadas, de não-

conformidades que podem levar o SMN a um “status” de risco elevado. Esta situação 

necessita um acompanhamento mais freqüente da solução apresentada pelo Supervisor 

de Proteção Radiológica do SMN para as não-conformidades. 

 

Como as Inspeções Programadas são realizadas bienalmente, para se obter resultados 

conclusivos, é necessário um estudo ao longo de um tempo prolongado. No presente 

trabalho são apresentados resultados para inspeções realizadas de 1996 até 2003, o que 

abrange um número de 853 inspeções realizadas em todo o país. Os resultados foram 

apresentados de diferentes maneiras com o intuito de se mostrar, da maneira mais clara 

possível, a eficácia do programa de Inspeções Regulatórias realizado pelo IRD. 

 

É importante salientar que não é feito qualquer tipo de menção que permita a 

identificação das instalações específicas, uma vez que estes dados são considerados 

restritos, não sendo de acesso ao público. Este trabalho vem, por sua vez, preencher uma 

lacuna existente sobre a divulgação do programa de Inspeções Regulatórias e de seus 

resultados na área em questão, além de fornecer subsídios para aqueles interessados em 

compreender a importância dos quesitos aqui apresentados para o controle de 

instalações de Medicina Nuclear, assim como, aprimorar o processo de licenciamento e 

de inspeção. 
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Capítulo 2 

Medicina Nuclear 
 

O objetivo do presente capítulo é fornecer uma idéia geral sobre a importância dos SMN 

no panorama nacional, bem como dos principais componentes e itens para a garantia da 

qualidade do trabalho desempenhado para o diagnóstico de diversas patologias e o 

tratamento de pacientes vítimas de câncer. 

 

1. Histórico 

 

A origem da Medicina Nuclear advém de muitas descobertas científicas, de forma 

especial a descoberta dos raios-X em 1895 e a descoberta da radioatividade artificial em 

1934. O primeiro uso clínico da radioatividade artificial foi realizado em 1937 para o 

tratamento de um paciente com leucemia na Universidade da Califórnia, em 

Berkeley/USA [2]. 

 

O primeiro grande marco da Medicina Nuclear ocorreu em 1946 quando o tratamento 

de um paciente com câncer de tireóide com iodo radioativo fez com que houvesse a 

regressão do tumor. Isto foi considerado por muitos como o verdadeiro começo da 

Medicina Nuclear. A ampla propagação do uso clínico da Medicina Nuclear, contudo, 

não começou até os anos 50 [2]. 

�

O sucesso do tratamento com iodo radioativo provocou um incremento em sua 

utilização para estabelecer os parâmetros de funcionamento, bem com para diagnosticar 

as doenças da tireóide. Simultaneamente, mais médicos começaram a usar as técnicas 

recém desenvolvidas para o tratamento de pacientes com hipertireoidismo. O conceito 

de Medicina Nuclear era, naquela época, um avanço surpreendente na medicina 

diagnóstica. Além disso, a capacidade de se estudar a forma e a estrutura de um órgão 

através da utilização de materiais radioativos fez com que um número maior de 

pesquisadores voltasse sua atenção para o assunto [2]. 

 



 8 

Nos anos 60 o crescimento da Medicina Nuclear como especialidade tornou-se notório. 

As novas tecnologias apresentadas ao mundo naquela época propiciaram o 

desenvolvimento de novos instrumentos para o controle, manipulação, estudo e 

tratamento de pacientes com materiais radioativos [2]. 

�

Os anos 70 a tecnologia continuou em franca expansão e novas técnicas de aquisição de 

imagem permitiram a visualização de muitos outros órgãos do corpo, incluindo o 

mapeamento de fígado e baço, localizações de tumores cerebrais e estudos do sistema 

gastrintestinal [2]. 

�

Nos anos 80 a evolução mais perceptível foi no campo da Farmácia, onde novos 

radiofármacos foram elaborados e sintetizados, possibilitando diagnósticos importantes 

de regiões até então não exploradas do ponto de vista não-invasivo. Além disto, o 

avanço da tecnologia digital permitiu o desenvolvimento de novos aparatos para 

detecção da radiação emitida pelos materiais radioativos empregados, bem como no 

desenvolvimento de computadores com velocidade de processamento cada vez maiores 

para o melhor tratamento da imagem digital. Hoje em dia, a Medicina Nuclear oferece 

procedimentos que ajudam diversas especialidades médicas, desde a Pediatria até a 

Cardiologia e a Psiquiatria. Existem, aproximadamente, cem tipos de diferentes 

procedimentos de imagem em Medicina Nuclear disponíveis [2]. 

 

2. Radiofármacos 

 

Qualquer tipo de medicamento que, enquadrado nas respectivas leis de cada país, possui 

um radionuclídeo em sua constituição e é empregado em seres vivos para o diagnóstico 

e tratamento de enfermidades é conhecido como radiofármaco. 

 

Com exceção das formas gasosas do xenônio (133Xe) e do kriptônio (81mKr) não existem 

elementos radioativos adequados para uso em diagnóstico ou terapia na sua forma 

elementar pura [5]. Neste caso, pode-se dizer que para produzir um radiofármaco é 

fundamental estabelecer critérios de afinidade química entre o composto radioativo e o 

material de transporte, bem como com o material orgânico onde o radiofármaco deve 
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ser depositado. A escolha do material radioativo deve satisfazer, então, à alguns dos 

seguintes critérios: 

• Deve permitir a sua incorporação ao compartimento biológico desejado, com 

uma cinética adequada, ou seja, o material radioativo deve permanecer em 

circulação um certo tempo, ou localizar-se no tecido desejado prontamente, ou 

ainda excretar-se de uma forma determinada, conforme o caso; 

• Deve ser facilmente incorporável à estrutura do composto de transporte sem 

alterar suas propriedades; 

• A meia vida biológica deve ser suficientemente baixa para permitir sua excreção 

o mais rápido possível, uma vez finalizado o exame, e suficientemente alta para 

permitir a composição de uma imagem que possibilite inferir dados sobre o tipo 

tamanho e forma do tumor ou órgão ou tecido, dependendo do caso. Além disso, 

a meia-vida física do material deve ser baixa o suficiente para que o material 

despojado não comprometa o meio ambiente, reduzindo a radioproteção do local 

de exame; 

• Ser disponível em alta atividade específica (Becquerel/kg), para evitar qualquer 

efeito tóxico ao paciente; e 

• Ter comportamento químico que permita a manipulação em uma determinada 

forma molecular de modo a alcançar a especificidade desejada para o tecido e 

apresentar a biodistribuição clínica desejada. 

 

Se utilizados especificamente para diagnóstico, os radionuclídeos normalmente 

necessitam dos seguintes requisitos:�

• Não devem emitir partículas alfa ou beta; e preferencialmente devem ser 

emissores de raios gama monoenergéticos; e 

• Devem emitir radiação gama com energia suficientemente alta para ser detectada 

externamente ao corpo do paciente, e suficientemente baixa para estar dentro dos 

limites energéticos do sistema de detecção. 

 

Os principais radionuclídeos utilizados em Medicina Nuclear são os emissores γ com 

energia na faixa 100 a 250 keV (99mTc, 123I, 201Tl), os emissores β+ (11C, 13N, 15O, 18F, 
38K, 73Se, 75Br, 82Sr), os emissores β- (67Cu, 90Y, 131I, 153Sm), os emissores α (212Bi, 
211At), e os emissores de elétron Auger (51Cr, 75Se, 77Br, 125I). 
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A Figura 1 mostra a incorporação preferencial de radiofármacos nos tecidos e órgãos do 

corpo humano, em função do tipo de composto químico utilizado, para a produção de 

imagens em gama-câmaras para diagnóstico em Medicina Nuclear [6]. 

 

 
 

Figura 1: Incorporação preferencial de alguns radiofármacos. 

 

3. Equipamentos 

 

Já os equipamentos utilizados em Medicina Nuclear dividem-se em: calibradores de 

dose e câmaras de cintilação. 

 

3.1. Curiômetro 

 

O curiômetro, também  conhecido como calibrador de dose ou medidor de atividade, é 

rotineiramente usado nos SMN para medição da atividade de radiofármacos antes da sua 

administração aos pacientes. Basicamente, este equipamento consiste de uma câmara de 
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ionização do tipo poço, uma fonte estabilizada de alta tensão, um eletrômetro para 

medidas de baixas correntes, um aparato eletrônico para avaliação da atividade e um 

visor para leitura de atividade [7]. 

 

Como pode ser visto na Figura 2, a câmara de ionização é envolvida por uma blindagem 

de chumbo. Esta blindagem tem como finalidade proteger o operador durante a 

realização das medidas e reduzir a interferência na medida realizada em função de 

fontes radioativas externas próximas ao local. 

 
 

Eletrodo coletor 
Eletrodo externo 

Blindagem de chumbo  

Amplificador 
DC 

Seletor de 
radionuclídeo 

Alta 
tensão 

Regulador de zero  

Suporte de fonte 

 
 

Figura 2: Diagrama esquemático de um calibrador de radionuclídeos. 

 

Dada a sua sensibilidade, existe um procedimento adequado para utilização do 

calibrador de radionuclídeos. Um dos aspectos mais importantes está associado à 

necessidade de uma calibração freqüente. A verificação desta calibração é um dos itens 

do procedimento de inspeção utilizado pelo IRD [8]. Entretanto, foram encontrados na 

literatura [7] exemplos onde um número considerável de calibradores de dose usados 

em hospitais, não era corretamente calibrado ou o intervalo de tempo entre as 

calibrações era muito longo. Atualmente os procedimentos de manipulação do 

calibrador estão sendo revistos em muitas instituições a fim de melhorar a qualidade das 

medições, mantendo a calibração dentro dos períodos estipulados por norma [3]. Além 

disto, existem outras fontes de imprecisão para calibradores de doses, como por 

exemplo, medidas para um radionuclídeo não especificado na calibração ou a utilização 
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de recipientes diferentes daqueles especificados pelos fabricantes ou, ainda, o calibrador 

utilizando blindagem inadequada para a radiação ambiental e a retroespalhada. De 

acordo com a norma CNEN-NN-3.05 [8], um SMN deve realizar os testes nos seus 

calibradores de dose, conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3: Controle de qualidade do curiômetro. 

 

Tipo de teste Fontes Periodicidade Desvio máximo 

permitido 

Grau de 

confiança 

Exatidão 57Co, 133Ba ou 
137Cs 

Semestral ±10% 90% 

Precisão 57Co, 133Ba ou 
137Cs 

Semestral ±5% 95% 

Reprodutibilidade 57Co ou 133Ba Anual ±5% 95% 

Lineridade 99mTc ou 123I Semestral ±20% - 

 

A Figura 3 apresenta um curiômetro típico encontrado em um SMN. 

 

 
 

Figura 3: Exemplo de um curiômetro. 
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Mais um exemplo é apresentado na Figura 4. 

 

 
 

Figura 4: Exemplo de um curiômetro. 

 

3.2. Gama-câmara 

 

Além do curiômetro, outro equipamento importante em Medicina Nuclear é a câmara de 

cintilação, ou gama-câmara. Existem câmaras com uma, duas ou até três “cabeças”, 

onde, por cabeça entende-se o conjunto colimador, cristal, células fotomultiplicadoras e 

analisador de altura de pulso. Praticamente todas as gama-câmaras em uso hoje são 

tomográficas, fornecendo imagens através da detecção dos fótons emitidos pelos 

radionuclídeos, conhecidas pelo nome SPECT. 
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A Figura 5 ilustra a “cabeça” de uma câmara de cintilação [9]. 

 

4. Fotomultiplicadora
5. Circuito eletrônico
6. Blindagem

1. Colimador
2. Cristal NaI(Tl)
3. Guia de luz

 

Figura 5: Componentes de uma câmara de cintilação. 

 

Uma gama-câmara típica contém um colimador para focalizar os raios gama no cristal. 

Este colimador é composto por um material denso (chumbo ou tungstênio) o bastante 

para bloquear a passagem dos fótons não alinhados com o campo de visão escolhido 

para o exame. Um detector de NaI(Tl) de dimensões da ordem de 40 cm x 50 cm 

absorve os raios gama e os converte em luz e, neste estágio, a imagem que aparece na 

parte traseira da superfície do cristal de cintilação tem baixa intensidade e não pode ser 

vista ou diretamente fotografada. Isto justifica o uso de células fotomultiplicadoras que 

convertem a imagem luminosa em pulso elétrico, ampliando a intensidade luminosa da 

imagem. Obviamente, o número de fotomultiplicadoras montadas no sistema de 

detecção deve ser suficiente para abranger a área total do detector. Um analisador de 

altura de pulso relaciona o pulso de entrada a uma determinada janela de energia. Todos 

os resultados de pulsos discriminados são registrados em um sistema computacional 

para a reconstrução da imagem. 

 

1. Colimador 

2. Cristal de NaI(Tl) 

3. Guia de luz 

4. Fotomultiplicadora 

5. Circuito eletrônico 

6. Blindagem 

1 2 

3 
4 

5 
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As Figuras 6 [9] e 7 (imagem cedida pelo fabricante) ilustram gama-câmaras utilizadas 

comumente em SMN. 

 

 
 

Figura 6: Exemplo de gama-câmara planar. 

 

 
 

Figura 7: SPECT de duas cabeças. 

 

Além das gama-câmaras apresentadas anteriormente, existe atualmente um outro 

equipamento muito mais preciso, que permite uma melhoria significativa na 

identificação de patologias. Como visto anteriormente, este equipamento é conhecido 

sob a sigla PET. A tomografia por emissão de pósitrons consiste na aquisição de 

imagens em sistema de coincidência dos gamas emitidos, que podem ser obtidas em 

gama-câmaras com dois cristais em paralelo ou em sistema com muitos detectores 

compondo um anel, conhecido como PET dedicado. Portanto, podemos definir PET 

como detecção por coincidência da radiação de aniquilação de isótopos emissores de 
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pósitron seguida por uma reconstrução da imagem em 3-D. A idéia básica é que 

isótopos ricos em prótons podem decair por emissão de pósitron ou captura eletrônica. 

O pósitron emitido sofre colisões elásticas com elétrons dos átomos, perdendo 

continuamente sua energia cinética. Quando ele atinge energias térmicas, o pósitron se 

aniquila através da interação com um elétron das camadas atômicas mais exteriores dos 

átomos que compõem o tecido orgânico, convertendo a massa destas duas partículas em 

radiação gama. Para conservar energia e momento, dois fótons de aniquilação de 511 

keV são emitidos em direções opostas, conforme pode ser visto na Figura 8.  

 

 
 

Figura 8: Ilustração do decaimento β+, seguido da propagação do pósitron 

no meio e sua subseqüente aniquilação através da interação com um elétron 

do material orgânico. 

 

A localização da região onde se deu a aniquilação é determinada pela identificação de 

dois fótons de 511 keV por meio de pares de detectores. Se dois detectores recebem os 

fótons simultaneamente (a simultaneidade é definida dentro de uma janela temporal 

caracterizada pelas propriedades eletrônicas do sistema de detecção), a posição da 

aniquilação deve estar em algum lugar ao longo de uma linha conectando os dois 

detectores, uma vez que os fótons são emitidos em direções opostas. Um típico sistema 

moderno PET possui mais que 10.000 elementos detectores organizados em forma de 

anel envolvendo o paciente. Estes elementos detectores formam mais de 20.000.000 

combinações de coincidência possíveis. 
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A Figura 9 (imagem cedida pelo fabricante) é um exemplo de um sistema PET. 

 

 
 

Figura 9: Exemplo de PET dedicado encontrado em SMN. 

 

Uma evolução do PET é vista hoje através de um único equipamento presente no Brasil, 

conhecido como PET-CT. Este equipamento incorpora ao PET usual um tomógrafo 

computadorizado, obtendo duas imagens digitais: a primeira vinda do PET através da 

identificação do pósitron emitido pelo radionuclídeo componente do radiofármaco; a 

segunda oriunda da tomografia computadorizada por raios-X. As duas imagens têm 

características distintas e complementares e, com a sua fusão através de sofisticados 

softwares, permitem elucidar com muito mais clareza, que os métodos tradicionais, a 

geometria e a localização do tumor no paciente.  

 

O número deste tipo de equipamento está em contínuo crescimento no mundo, mas 

apesar de toda a tecnologia disponível, além da barreira financeira, existe uma outra que 

está dificultando sua implementação em todo o país: os radiofármacos utilizados nos 

sistemas PET são em geral de meia-vida muito curta. Como exemplo podemos tomar o 

caso do 18F, atualmente o mais empregado em exames, um nuclídeo com meia-vida 

física de cerca de 2 horas. Como no Brasil, até a presente data, existem apenas dois 

centros produtores deste tipo de nuclídeo, o Instituto de Engenharia Nuclear 

(IEN/CNEN) no Rio de Janeiro, e o Instituto de Pesquisas em Energia Nuclear 
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(IPEN/USP-CNEN) em São Paulo, observamos que poderão existir sistemas PET 

apenas em cidades próximas a estes centros, o que é um forte limitante para tão 

sofisticada tecnologia. Isto nos leva a concluir que imperam a necessidade de 

implementação de outros centros de produção de flúor-18 tanto no Sul quanto no 

Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país, regiões carentes de uma forma de tratamento 

mais sofisticada. 
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Capítulo 3 
 

Programa de Inspeções Regulatórias da CNEN 
 

Neste capítulo será apresentado o procedimento básico de inspeção em SMN, ilustrando 

principalmente os itens mais importantes avaliadas durante a inspeção in loco. 

 

1. Inspeções regulatórias da CNEN 

 

A CNEN é uma autarquia federal criada em 10 de outubro de 1956 e vinculada 

atualmente ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Como órgão superior de 

planejamento, orientação, supervisão e fiscalização, estabelece normas e regulamentos 

em radioproteção, licencia, fiscaliza e controla a atividade nuclear no Brasil [10]. 

 

A CNEN tem por missão: "Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear, 

desenvolver e disponibilizar tecnologias nucleares e correlatas, visando o bem estar da 

população", manifestando a preocupação com a segurança e o desenvolvimento do 

setor, orientando sua atuação pelas expectativas da sociedade, beneficiária dos serviços 

e produtos [10]. 

 

A Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear da CNEN visa a segurança dos 

trabalhadores que lidam com radiações ionizantes, da população em geral, e do meio 

ambiente. Com esse objetivo, ela atua no licenciamento de instalações nucleares e 

radiativas; na fiscalização de atividades relacionadas à extração e à manipulação de 

matérias-primas e minerais de interesse para a área nuclear; no estabelecimento de 

normas e regulamentos; na fiscalização das condições de proteção radiológica de 

trabalhadores nas instalações nucleares e radiativas; no atendimento a solicitações de 

auxílio, denúncias e emergências envolvendo fontes de radiações ionizantes; no 

desenvolvimento de estudos técnicos-científicos e na prestação de serviços de ensaios e 

calibração em radiações ionizantes. O controle do material nuclear existente no País é 

de responsabilidade da CNEN, a fim de garantir seu uso somente para fins pacíficos, 

sendo que o transporte, o tratamento e o armazenamento de rejeitos radioativos são 

regulamentados por normas técnicas e procedimentos de controle [10]. 
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O uso das radiações ionizantes vem aumentando rapidamente no mundo. Isso ocorre 

tanto na área de saúde, quando é realizado o diagnóstico ou o tratamento de alguma 

patologia, utilizando-se práticas de Radiodiagnóstico, de Medicina Nuclear ou de 

Radioterapia, quanto na área de indústria, quando se objetiva um controle de qualidade 

de produtos industriais, utilizando-se práticas com medidores nucleares, radiografia 

industrial, perfilagem de poços de petróleo, aceleradores de partículas e irradiadores de 

grande porte [11]. 

 

No Brasil, de acordo com os dados obtidos em levantamento realizado no presente 

trabalho, as aplicações das radiações ionizantes na medicina são realizadas em cerca de 

753 instalações radiativas, distribuídas conforme a Figura 10 (Fonte: Banco de dados de  

instalações cadastradas na CORAD). 

 

40%

32%

28%

Medicina Nuclear 

Radioimunoensaio

Radioterapia

 
 

Figura 10: Distribuição das Instalações Médicas no Brasil sob controle da 
CNEN. 

 

A CNEN tem por objetivo assegurar que as instalações que utilizam radiações 

ionizantes façam-na corretamente, dentro dos critérios e das normas de radioproteção. 

Para isso a CNEN possui um mecanismo de verificação: a Inspeção Regulatória. Este 

mecanismo consiste essencialmente em exame, observação, medição, teste e verificação 

de documentos executados pela CNEN, durante qualquer estágio do processo de 

licenciamento. Tudo isto visa assegurar a conformidade de materiais, componentes, 
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sistemas, estruturas, atividades operacionais, processos, procedimentos e qualificação de 

pessoal, com requisitos pré-determinados ou aceitos pela CNEN [12]. Como dito 

anteriormente, as Inspeções Regulatórias dividem-se em de Conformidade, 

Programadas e de Segmento. No presente trabalho, os dados apresentados referem-se 

aos três tipos de inspeção, uma vez que os procedimentos utilizados são 

aproximadamente os mesmos, sendo pequenas variações de um para outro; os 

procedimentos destoantes não são relevantes ao presente trabalho, não sendo aqui 

discutidos. 

 

Durante a condução da Inspeção Regulatória preenche-se uma Lista de Verificação 

onde são apresentados os itens importantes do ponto de vista da radioproteção, e 

anotadas todas as não-conformidades que deverão constar no relatório final da inspeção. 

Uma não-conformidade poderá dar origem a uma ou mais exigências a serem 

encaminhadas pela Coordenação de Instalações Radiativas (CORAD/CNEN) para a 

Instalação Fiscalizada, a menos que essa não-conformidade tenha sido corrigida durante 

a inspeção [12]. 

 

2. Itens observados durante a inspeção 

 

A Lista de Verificação em SMN atual possui 13 tópicos que são verificados durante 

uma inspeção. Estes são: 

• Cadastro do SMN; 

• Atividade dos radionuclídeos utilizada no SMN; 

• Monitoração individual externa; 

• Registros; 

• Curiômetro; 

• Monitores de radiação; 

• Dependências do Serviço; 

• Laboratório de manipulação; 

• Depósito de rejeitos; 

• Gerência de rejeitos; 

• Medições de exposição e de contaminação; 

• Quarto terapêutico; e 
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• Sala(s) de exame(s). 

 

Cada item acima divide-se em vários sub-itens, definindo uma lista de verificação 

detalhada que aponta de forma clara e objetiva os quesitos a serem cumpridos pelo 

SMN. A Tabela 4 ilustra o que é verificado dentro de cada item descrito acima, assim 

como a norma CNEN que faz referência a cada item. 

 

Tabela 4: Itens verificados durante a inspeção. 

 

ITEM VERIFICAÇÃO NORMA CNEN 

1. Autorização de operação 

emitida pela CORAD. 

NE-6.02 [13] arts. 5.1.d, e, f Cadastro do SMN 

2. AN do médico nuclear. NN-3.05 art. 4.1.1 

Atividade utilizada no 

SMN 

3. A atividade autorizada e a 

presentemente utilizada. 

NE-6.02 art. 10.1 

4. Laboratório credenciado 

pela CNEN. 

NE-3.02 [14] art. 6.1.1.1.i 

5. Local de guarda do 

dosímetro. 

NE-3.02 arts. 4.4.a e 6.5.3.c 

6. Dosímetros para todo o 

pessoal do SMN. 

NE-3.02 art. 6.1.1.1.a 

Monitoração individual 

externa 

7. Pessoal toma ciência da 

dose que recebe. 

NE-3.01 art. 6.1.j e NE-3.02 

art. 6.7.1.4 

8. Treinamento do pessoal. NE-3.02 arts. 6.6.1 e 6.7.2.f 

9. Ocorrências radiológicas. NN-3.05 art. 8.2 

10. Dose acumulada. NE-3.02 art. 6.7.2.e 

11. Contaminação de 

superfície. 

NE-3.02 art. 6.7.3.e e NN-

3.05 art. 5.3.2 

12. Pontos de medição de 

contaminação. 

NE-3.02 arts. 6.1.1.2.e  

6.2.4.1 e 6.7.3.e 

Registros 

13. Taxa de exposição. NE-3.02 art. 6.7.3.e e NN-

3.05 art. 5.4.1 
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ITEM VERIFICAÇÃO NORMA CNEN 

14. Pontos de medição de taxa 

de exposição. 

NE-3.02 arts. 6.2.4.1 e 

6.7.3.e 

15. Controle de qualidade do 

curiômetro. 

NN-3.05 arts. 4.2.2.1.b e 

4.2.3 

16. Controle de qualidade da 

gama-câmara. 

NN-3.05 arts. 4.2.2.1.c e 

4.2.3 

17. Inventário de rejeitos. NE-6.05 [15] art. 6.1 

 

18. Dados anotados no 

inventário de rejeitos. 

NE-6.05 art. 5.2.2 

19. Existência.  NN-3.05 art. 4.2.c 

20. Fontes de referência. NN-3.05 art. 4.2.e 

Curiômetro 

21. Validade das fontes de 

referência. 

NE 3.02 arts. 6.5.1.1 e 

6.5.1.4 

22. Existência de monitor de 

taxa de exposição. 

NN-3.05 art. 4.2.a 

23. Atualização da calibração 

do monitor de taxa de 

exposição. 

NN-3.05 art. 4.2.a 

24. Existência de monitor de 

contaminação de superfície. 

NN-3.05 art. 4.2.b 

Monitores de radiação 

25. Atualização da calibração 

do monitor de contaminação de 

superfície. 

NN-3.05 art. 4.2.1 e NE-

3.02 art. 6.5.4.1 

26. Sala de espera de paciente 

injetado. 

NN-3.05 art. 4.3.1.a 

27. Sinalização da sala de 

espera de paciente injetado. 

NE-3.02 arts. 6.2.3.a e 

6.2.3.b 

28. Acesso da sala de espera de 

paciente injetado. 

NE-3.02 arts. 6.2.2.1 e 

6.2.2.2 

Dependências do SMN 

29. Sanitário exclusivo de 

paciente injetado. 

NN-3.05 art. 4.3.1.b 
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ITEM VERIFICAÇÃO NORMA CNEN 

30. Sinalização do sanitário 

exclusivo de paciente injetado. 

NE-3.02 arts. 6.2.3.a e 

6.2.3.b 

31. Acesso ao sanitário 

exclusivo de paciente injetado. 

NE-3.02 arts. 6.2.2.1 e 

6.2.2.2 

32. Piso do sanitário exclusivo 

de paciente injetado. 

NN-3.05 art. 4.3.3 

33. Sala de administração de 

dose. 

NN-3.05 art. 4.3.1.e 

34. Sinalização da sala de 

administração de dose. 

NE-3.02 arts. 6.2.3.a e 

6.2.3.b 

35. Acesso à sala de 

administração de dose. 

NE-3.02 arts. 6.2.2.1 e 

6.2.2.2 

36. Lixeira blindada ou 

procedimento alternativo. 

NE-3.02 art. 6.4.3.c 

37. Piso da sala de 

administração de dose. 

NN-3.05 art. 4.3.3 

38. Sinalização da sala de 

ergometria. 

NE-3.02 arts. 6.2.3.a e 

6.2.3.b 

39. Aceso à sala de ergometria. NE-3.02 arts. 6.2.2.1 e 

6.2.2.2 

40. Lixeira blindada ou 

procedimento alternativo. 

NE-3.02 art. 6.4.3.c 

41. Monitoração de 

contaminação de superfície 

após o uso da sala de 

ergometria. 

NN-3.05 art. 5.3.2 

42. Piso da sala de ergometria. NN-3.05 art. 4.3.3 

43. Local do exame de 

inalação. 

NN-3.05 art. 4.3.1.f 

 

44. Sinalização do local do 

exame de inalação. 

NE-3.02 arts. 6.2.3.a e 

6.2.3.b 
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ITEM VERIFICAÇÃO NORMA CNEN 

45. Acesso ao local do exame 

de inalação. 

NE-3.02 arts. 6.2.2.1 e 

6.2.2.2 

 

46. Sistema de extração de ar 

no local do exame de inalação. 

NN-3.05 art. 4.3.5 

47. Sinalização do laboratório 

de manipulação. 

NE-3.02 arts. 6.2.3.a e 

6.2.3.b 

48. Acesso ao laboratório de 

manipulação. 

NE-3.02 arts. 6.2.2.1 e 

6.2.2.2 

49. Piso do laboratório de 

manipulação. 

NN-3.05 art. 4.3.3 

50. Paredes do laboratório de 

manipulação. 

NN-3.05 art. 4.3.3 

51. Cantos arredondados. NN-3.05 art. 4.3.5 

52. Bancada forrada com 

plástico e papel absorvente. 

NN-3.05 art. 5.3.1 

53. Lixeira blindada ou 

procedimento alternativo. 

NE-3.02 art. 6.4.3.c 

54. Blindagem da lixeira. NE-3.02 art. 6.4.3.c 

55. Profundidade da pia. NN-3.05 art. 4.3.5 

56. Torneira sem controle 

manual. 

NN-3.05 art. 4.3.5 

57. Blindagem do gerador de 

tecnécio. 

NE-3.02 art. 6.4.3 

58. Blindagem da área de 

diluição. 

NE-3.02 art. 6.4.3 

59. Blindagem das fontes em 

uso. 

NE-3.02 art. 6.4.3 

60. Blindagem dos rejeitos. NE-3.02 art. 6.4.3 

61. Possuir equipamento de 

proteção individual (EPI). 

NE-3.02 art. 6.1.1.2.a e NN-

3.05 art. 4.2.d 

Laboratório de 

manipulação 

62. Utilizar EPI. NE-3.02 art. 6.1.1.3.b 
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ITEM VERIFICAÇÃO NORMA CNEN 

63. Sistema de extração de ar. NN-3.05 art. 4.3.5 

64. Sinalização das fontes. NE-3.02 art. 6.4.1 

65. Sinalização do local de 

guarda dos rejeitos. 

NE-3.02 arts. 6.2.3.a, 

6.2.3.b e 6.2.3.c 

66. Segurança física do 

laboratório de manipulação. 

NE-3.01 [16] art. 7.d e NE-

3.02 art. 6.4.3.c 

 

67. Procedimentos de 

manipulação. 

NE-3.02 art. 6.4.3 

68. Sala exclusiva de rejeitos. NE-6.05 art. 5.1.1 

69. Sinalização da sala rejeitos. NE-3.02 arts. 6.2.3.a e 

6.2.3.b 

70. Acesso à sala de rejeitos. NE-3.02 arts. 6.2.2.1 e 

6.2.2.2 

71. Piso da sala de rejeitos. NE-6.05 art. 5.5.e 

72. Parede da sala de rejeitos. NE-6.05 art. 5.5.e 

73. Segurança física da sala de 

rejeitos. 

NE-6.05 art. 5.5.a 

74. Blindagem do 

compartimento destinado à 

guarda dos rejeitos. 

NE-3.02 art. 6.4.3.c 

75. Sinalização do meio de 

transporte dos rejeitos. 

NE-3.02 arts. 6.4.1, 6.4.3.a 

e 6.4.5.2 

Depósito de rejeitos 

76. Blindagem do meio de 

transporte dos rejeitos. 

NE-3.02 arts. 6.4.3 e 6.4.5.2 

77. Rejeitos segregados 

conforme o tipo. 

NE-6.05 art. 5.2.1.c 

78. Rejeitos segregados 

conforme a meia-vida física. 

NN-3.05 art. 7.1 

Gerência de rejeitos 

79. Recipiente de guarda dos 

rejeitos. 

NN-3.05 art. 7.1 e NE-6.05 

art. 5.3 
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ITEM VERIFICAÇÃO NORMA CNEN 

80. Identificação do conteúdo 

dos recipientes. 

NN-3.05 art. 7.1 e NE-6.05 

art. 5.3.4 

81. Etiqueta com símbolo de 

radiação. 

NE-3.02 art. 6.4.1 e NE-

6.05 art. 5.1.3 

82. Etiqueta com o nome do 

radionuclídeo, data de 

armazenamento, taxa de 

exposição no dia do 

armazenamento e classificação 

do tipo de material. 

NE-6.05 art. 5.2.2 

83. Símbolo de radiação e 

nome na blindagem dos 

rejeitos. 

NE-3.02 arts. 6.4.1 e 6.4.3.a 

84. Retirada dos símbolos de 

radiação antes da liberação. 

NN-3.05 art. 7.2 

 

85. Tempo de armazenamento. NN-3.05 arts. 4.4.2.f e 7.3 e 

NE-6.05 art. 5.7.1 

86. Autorização. NE-6.02 art. 10.1 

87. Enfermagem treinada. NE-3.02 art. 6.6 

88. Dosímetros pessoais. NE-3.02 art. 6.1.1.1 

89. Monitor de contaminação 

de superfície para liberação do 

quarto. 

NN-3.05 arts. 6.1.3.1 e 

6.1.3.2 

90. Monitor de taxa de 

exposição para liberação do 

paciente. 

NN-3.05 art. 6.1.3.1 

91. Porta blindada. NN-3.05 art. 4.3.2 

92. Sinalização do quarto 

terapêutico. 

NE-3.02 arts. 6.2.3.a e 

6.2.3.b 

Quarto terapêutico 

93. Acesso ao quarto 

terapêutico. 

NE-3.02 arts. 6.2.2.1 e 

6.2.2.2 



 28 

ITEM VERIFICAÇÃO NORMA CNEN 

94. Piso do quarto terapêutico. NN-3.05 art. 4.3.6 

95. Paredes do quarto 

terapêutico. 

NN-3.05 art. 4.3.6 

96. Cantos do quarto 

terapêutico arredondado. 

NN-3.05 art. 4.3.6 

97. Piso do sanitário do quarto 

terapêutico. 

NN-3.05 art. 4.3.3 

98. Paredes do sanitário do 

quarto terapêutico 

NN-3.05 art. 4.3.3 

99. Cantos do sanitário do 

quarto terapêutico 

arredondado. 

NN-3.05 art. 4.3.6 

100. Biombo blindado. NN-3.05 art. 4.3.6 

101. Objetos passíveis de 

contaminação revestidos. 

NN-3.05 art. 6.1.2.4 

 

102. Tabuleta de informação 

na porta. 

NN-3.05 art. 6.1.2.2 

103. Sinalização da sala de 

exames. 

NE-3.02 arts. 6.2.3.a e 

6.2.3.b 

Sala de exames 

104. Acesso à sala de 

exames. 

NE-3.02 arts. 6.2.2.1 e 

6.2.2.2 

 

Dos itens observados na Tabela 4 alguns pontos precisam ser esclarecidos. Dentre eles 

destacam-se: 

• Item 3.: Se o SMN está autorizado a receber uma atividade X de material 

radioativo, mas recebe Y, e Y > X, este SMN está em situação irregular, violando 

o art. 10.1 da NE-6.02. Por outro lado, se o SMN não possui autorização para 

receber um dado radionuclídeo e o recebe por algum mecanismo (uma falha de 

comunicação com o IPEN, por exemplo), o mesmo dispositivo legal é violado; 

• Item 6.: É requerida a monitoração individual de todos os funcionários do SMN 

que lidam com radionuclídeos. A presença de um único funcionário não 

monitorado implica na violação do artigo correspondente da norma. Se um ou 
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mais funcionários estão sem monitoração, a não-conformidade é rigorosamente a 

mesma. O mesmo acontece para os itens 12, 14, 15, 16 e 18, onde será exigida a 

realização da medida e o seu registro em papel; 

• Os itens de 38 a 46 somente são considerados se o SMN possuir a sala de 

ergometria ou o local de exames de inalação. Não sendo uma não-conformidade 

a inexistência dessas salas; e 

• Os itens “depósito de rejeitos” e “quarto terapêutico” somente são considerados 

quando da existência das correspondentes salas. 

 

3. Não-conformidades estudadas 

 

No presente trabalho, dentre os 13 itens gerais e seus sub-itens, escolhemos oito sub-

itens fundamentais e os analisamos em todas as inspeções realizadas entre os anos de 

1996 a 2003. Estes itens foram escolhidos pelo maior impacto na radioproteção do SMN 

e, por conseguinte, na dose a que estão expostos, paciente, população, trabalhadores e 

meio ambiente, quando do não cumprimento destes sub-itens. São eles: 

• Registro de Contaminação de Superfície; 

• Registro de Taxa de Exposição; 

• Inventário de Rejeitos; 

• Calibração do Monitor de Contaminação de Superfície; 

• Calibração do Monitor de Taxa de Exposição; 

• Controle de Qualidade do Curiômetro; 

• Controle de Qualidade da Gama-câmara; e  

• Medições de Contaminação. 

 

Vale ressaltar aqui que, em trabalho recente de doutorado de L. G. Mendes [17], foram 

atribuídos pontos a diversos itens do Formulário de Inspeção. Aqui, não estamos nos 

preocupando com a análise do impacto desse sistema de pontos, mas sim com o efeito 

líquido da cobrança desses sub-itens e das medidas coercivas tomadas quando das não-

conformidades no contexto nacional. Uma análise mais aprofundada sobre o sistema de 

pontuação proposto será objeto de estudo mais tarde, em consonância com a 

continuidade do presente trabalho. Este trabalho visa apenas identificar os pontos mais 

críticos no programa de inspeção, avaliando a efetividade das inspeções realizadas. 
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Em seguida discriminamos e detalhamos o porque da escolha de cada um dos sub-itens 

de interesse utilizados no presente trabalho. 

 

3.1. Registros 

 

Os registros em Instalações Radiativas são de vital importância, uma vez que eles 

traduzem o histórico do SMN, identificando oportunidades de melhoria do trabalho dos 

profissionais, aprimorando as condições de radioproteção e segurança do SMN. Além 

disto, a CNEN não tem como estar presente 100% do tempo nos cerca de 300 SMN do 

país. Uma maneira de se analisar como estão as condições de radioproteção da 

instalação, assim como quando da ocorrência de doses elevadas ou algum incidente, é 

através dos seus registros. 

 

Segundo a Norma CNEN-NN-3.05 [3], “os resultados e as condições dos testes de 

instrumentos, datas, responsáveis, bem como toda e qualquer informação útil sobre a 

avaliação de equipamentos, de rejeitos e dos programas de Radioproteção devem estar 

devidamente registrados”. Sendo assim, consideramos os registros como um dos pontos 

críticos a serem investigados e analisados durante a inspeção, e aqui destacados. Dentre 

todos os registros pedidos na Lista de Verificação, destacaremos aqui os registros de 

contaminação de superfície, de taxa de exposição e do inventário de rejeitos. 

 

3.1.1. Registro de contaminação de superfície 

 

A contaminação de superfície ocorre com freqüência nos SMN, dada a forma física do 

radiofármaco manipulado, agravado pela ausência de procedimentos e recursos físicos 

adequados. Durante a inspeção, observamos os itens: 

• Existência do registro de contaminação de superfície; 

• Atualização diária do registro de contaminação de superfície; 

• Registro da monitoração de contaminação no laboratório de manipulação; 

• Registro da monitoração de contaminação na sala de injeção; 

• Registro da monitoração de contaminação na sala de ergometria; 

• Registro da monitoração de contaminação de trabalhadores; e 
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• Registro da monitoração de contaminação no quarto terapêutico. 

 

É claro que a pior situação é o SMN não possuir qualquer registro de contaminação de 

superfície, porém todos os itens listados acima constam das normas vigentes, e 

entretanto uma resposta negativa em qualquer um deles é uma não-conformidade. 

Obviamente, se o SMN não possuir sala dedicada à ergometria e tampouco quarto 

terapêutico, os itens associados a esses locais não serão considerados. Cabe ressaltar que 

o SMN não precisa ter vários registros, mas apenas um com todos os pontos de medidas 

descritos anteriormente. 

 

O registro de contaminação foi escolhido para análise por demonstrar o 

comprometimento dos profissionais do SMN com a radioproteção. Uma vez que a 

frequência da medição da contaminação é diária, o registro incompleto ou a falta deste 

indica um maior risco à saúde dos profissionais, do público e do meio ambiente, já que 

no manuseio de fontes não seladas na forma líquida a contaminação é uma ocorrência 

normal nos SMN, portanto, o seu controle é importante para sua segurança. 

 

3.1.2. Registro de taxa de exposição 

 

A medição sistemática e freqüente da taxa de exposição em locais estratégicos é outro 

item a ser verificado. Classificamos esse item como sendo fundamental porque a ele 

está associado o controle freqüente de doses em indivíduos do público e nos 

trabalhadores das áreas circunvizinhas às salas de diagnóstico e tratamento. Assim como 

é utilizado para classificação das áreas sob o ponto de vista de acesso. Os sub-itens que 

compõe esse quesito, abordados in loco, são os seguintes: 

• Existência de registro de taxa de exposição; 

• Atualização quinzenal do registro; 

• Registro da monitoração da taxa de exposição no laboratório de manipulação; 

• Registro da monitoração da taxa de exposição na sala de rejeitos; 

• Registro da monitoração da taxa de exposição no quarto terapêutico. 

 

Novamente, o caso mais grave é a não existência de qualquer tipo de registro de 

medição de taxa de exposição, indicando que o SMN não pratica este tipo de medida, ou 
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que o mesmo não tem como recuperar dados que tenham provocado qualquer situação 

que fuja da normalidade. Como todos os itens são oriundos de normas da CNEN [3,14], 

respostas negativas consistem em não-conformidades. Caso não esteja disponível no 

SMN sala de rejeitos e tampouco quarto terapêutico os itens associados a estes locais 

não serão abordados. Mais uma vez cabe ressaltar que é exigido que o SMN possua um 

registro de taxa de exposição e que neste registro exista os pontos de medidas citados 

anteriormente (laboratório de manipulação, sala de rejeitos e quarto terapêutico). 

 

3.1.3. Inventário de rejeitos 

 

O rejeito gerado em SMN merece especial atenção. Por ser composto por material de 

baixa atividade e curta meia-vida, eles não necessitam ser recolhidos pela CNEN após 

sua utilização, bastando a sua manutenção pelo SMN em um local seguro para o 

armazenamento temporário dos rejeitos para posterior descarte como lixo comum, ou 

seja, será liberado para contato direto com o público. A guarda do rejeito radioativo está 

associada a um inventário de guarda e movimentação do material radioativo. Sendo 

assim, a correta documentação desse rejeito torna-se fundamental para o 

acompanhamento da movimentação do material radioativo no caso de qualquer tipo de 

ocorrência radiológica. Para definir claramente os aspectos mais importantes associados 

ao inventário de rejeitos, durante a inspeção são investigados os seguintes itens: 

• Existência do inventário de rejeitos; 

• Atualização do registro; 

• Existência de numeração seqüencial dos recipientes no inventário; 

• Existência de nome do radionuclídeo no inventário; 

• Existência de data de armazenamento no inventário; 

• Existência de taxa da exposição no dia do armazenamento no inventário; 

• Existência de data prevista para liberação no inventário; 

• Existência de data real de liberação no inventário; 

• Existência de taxa de exposição no dia da liberação no inventário; 

• Existência de especificação do tipo de material no inventário; e 

• Existência de peso aproximado no inventário. 
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Novamente, a situação mais grave é a ausência de qualquer registro, ou seja, a não 

existência do inventário de rejeitos. Contudo, com exceção do requerimento sobre a 

numeração seqüencial e a data prevista para liberação, todos os itens podem ser 

encontrados em normas [16], mostrando que a não verificação de qualquer deles implica 

em uma não-conformidade. 

 

3.2. Equipamentos de monitoração 

 

Pelo que confere a norma CNEN-NN-3.05 [3], o SMN deve estar equipado com, no 

mínimo, os seguintes equipamentos: Monitor de Taxa de Exposição e Monitor de 

Contaminação de Superfície. Estes instrumentos devem ainda ser calibrados, 

bienalmente, por Laboratório credenciado pela CNEN e sempre que os mesmos 

sofrerem reparos. Além disto, segundo a norma CNEN-NE-3.02 [14], é obrigatória a 

calibração prévia dos instrumentos de medição do serviço de radioproteção, por 

entidades autorizadas pela CNEN. 

 

Por isso, são verificados os certificados de calibração destes instrumentos in loco, sendo 

este um dos itens mais importantes da inspeção e aqui classificado como item de 

interesse em nosso estudo. Além do mais, como os registros de contaminação e 

exposição podem ser garantidos uma vez que os monitores estão com a sua calibração 

vencida, a não calibração do instrumento ou a apresentação de um certificado de 

calibração fora do prazo de validade se constitui em uma não-conformidade. 

 

3.2.1. Certificado de calibração de monitor de contaminação de superfície 

 

Diante disto, observamos os seguintes itens para o instrumento de monitoração de 

contaminação de superfície: 

• Existência do monitor de contaminação de superfície; 

• Nome do fabricante do monitor de contaminação de superfície; 

• Modelo do monitor de contaminação de superfície; 

• Número de série do monitor de contaminação de superfície; 

• Modelo da sonda do monitor de contaminação de superfície; 

• Número de série da sonda do monitor de contaminação de superfície; 
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• Local da última calibração do monitor de contaminação de superfície; e 

• Data da última calibração do monitor de contaminação de superfície. 

 

Diferentemente do que vínhamos observando, aqui nem todos os itens estão associados 

à normas, sendo aqueles não-normatizados existentes apenas para controle interno, para 

cruzamento de informações no banco de dados disponível. Este cruzamento tem como 

objetivo final inibir a movimentação de instrumentos entre SMN localizados próximos 

ou sob a mesma Direção Administrativa. 

 

3.2.2. Certificado de calibração de monitor de taxa de exposição 

 

Já o monitor de taxa de exposição também tem um conjunto de itens de investigação 

associado. Abaixo são listados os itens observados durante a inspeção: 

• Existência de monitor de taxa de exposição; 

• Nome do fabricante do monitor de taxa de exposição; 

• Modelo do monitor de taxa de exposição; 

• Número de série do monitor de taxa de exposição; 

• Modelo da sonda do monitor de taxa de exposição; 

• Número de série da sonda do monitor de taxa de exposição; 

• Local da última calibração do monitor de taxa de exposição; e 

• Data da última calibração do monitor de taxa de exposição. 

 

Os mesmos comentários feitos para o monitor de contaminação de superfície são 

aplicáveis ao monitor de taxa de exposição.  

 

3.3. Controle de qualidade 

 

O controle de qualidade dos diversos equipamentos utilizados em Medicina Nuclear é 

de vital importância para os resultados dos exames clínicos assim como à radioproteção 

dos pacientes e dos trabalhadores. Uma das principais responsabilidades do Supervisor 

de Proteção Radiológica do SMN é assegurar que os instrumentos em uso estejam em 

boas condições, e que o resultado proveniente destes equipamentos esteja otimizado de 

modo que a dose absorvida no paciente seja a mais baixa possível. Não podemos deixar 



 35 

de ressaltar que o corpo técnico também deve ser beneficiado com a diminuição da dose 

[8]. Sendo assim, é requerida a existência de um controle de qualidade dos 

instrumentos. 

 

 

3.3.1. Curiômetro 

 

Para se ter certeza que será administrada a dose prescrita pelo médico é necessário que o 

curiômetro esteja calibrado, pois um erro na dosagem pode invalidar o exame ou a 

terapia fazendo que trabalhadores, pacientes e membros de públicos se exponham a uma 

dose desnecessária. 

 

Os pontos específicos que são verificados para o curiômetro são: 

• Existência de curiômetro no Serviço; 

• Nome do fabricante do curiômetro; 

• Modelo do curiômetro; 

• Número de série do curiômetro; 

• Existência de fontes de referência certificadas; 

• Data de calibração da fonte de 57Co; 

• Registro do teste de linearidade; 

• Registro do teste de reprodutibilidade; 

• Registro do teste de precisão; e 

• Registro do teste de exatidão. 

 

Apenas os itens sobre fabricante, modelo, e número de série do curiômetro não são 

normatizados. A freqüência dos testes de controle de qualidade e os limites de aceitação 

dos testes de controle de qualidade do curiômetro estão na Tabela 3. 

 

3.3.2. Gama-câmara 

 

Por sua vez, a gama-câmara também deve estar submetida a um controle de qualidade 

específico do SMN, pois se não for possível para o médico emitir um laudo devido a 
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falhas no controle de qualidade, mais uma vez o paciente, os trabalhadores e os 

membros do público terão recebido uma dose desnecessária. 

Os seguintes pontos são verificados: 

• Tipo de equipamento (gama-câmara planar, SPECT 2 cabeças, etc.); 

• Nome do fabricante do equipamento; 

• Modelo do equipamento; 

• Registro do teste de uniformidade (freqüência diária); 

• Registro do teste de linearidade (freqüência semanal); 

• Registro do teste de resolução espacial (freqüência semanal); 

• Registro do teste de resolução energética (teste semestral); 

• Registro do teste de centro de rotação (teste mensal); 

• Registro do teste de sensibilidade (teste semestral). 

 

Os pontos que possuem freqüência entre parênteses são itens de norma, sendo cada 

freqüência estabelecida na norma CNEN-NN-3.05 [3]. 

 

3.4. Medidas de contaminação 

 

Além das verificações listadas anteriormente, é também feita a medição de 

contaminação dos trabalhadores, das dependências sujeitas à contaminação e de tudo o 

mais que os inspetores julgarem passíveis de contaminação no decorrer da manipulação 

e aplicação do radiofármaco. Esta medição serve para verificar mais uma vez se os 

trabalhadores estão atentos aos possíveis pontos de contaminação do SMN. Portanto, o 

último subitem estudado neste trabalho está associado aos procedimentos de 

manipulação do SMN. Dentro destes subitens são anotadas as medições realizadas nos 

seguintes locais: 

a) No Laboratório de Manipulação: 

o Bancada de trabalho; 

o Piso abaixo da bancada; 

o Curiômetro; 

o Suporte das seringas; 

o Bandeja; 

o Lixeiras; 
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o Tampa ou porta do rejeito de tecnécio; 

o Tampa ou porta do rejeito de iodo e outros; 

o Maçanetas e puxadores; 

b) Na Sala de Administração de Dose: 

o Apoio da injeção; 

o Piso; 

o Maçanetas; 

o Braço da cadeira; 

o Lixeira blindada; 

c) Na Sala de Ergometria (se houver): 

o Apoio da injeção; 

o Maca; 

o Piso da sala; 

o Piso da esteira; 

o Apoio da esteira; 

o Maçaneta externa; 

o Maçaneta interna; 

o Garrote; 

o Blindagem da seringa; 

o Lixeira; 

o Bancada; 

o Suporte de frasco de dose; 

d) Nos Trabalhadores do SMN: 

o Mãos, braços, roupas, etc. 

 

Os itens considerados anteriormente são aqueles que melhor representam as condições 

de radioproteção de um SMN. Durante a inspeção, estes itens são observados e, caso 

não haja o cumprimento do item da norma associado, uma não-conformidade é 

registrada. Quando do regresso ao IRD os inspetores confeccionam o Relatório Final de 

Inspeção, listando todas as não-conformidades observadas, encaminhando uma cópia 

para a Instalação inspecionada, uma cópia para a Coordenação de Instalações Radiativas 

(CORAD/CNEN) e a original fica arquivada no IRD. A CORAD então elabora um 

ofício com base nas não-conformidades de radioproteção apresentadas, bem como nas 

não-conformidades associadas ao processo de licenciamento. Este ofício é então 



 38 

enviado à Instalação Fiscalizada para que as devidas ações corretivas sejam tomadas e, 

caso exista a necessidade, uma Inspeção de Segmento para averiguar a correção das 

não-conformidades é provocada.  

 

3.5. Reincidência 

 

Mesmo não sendo necessária uma Inspeção de Segmento, na Inspeção Programada os 

itens de não-conformidade da inspeção anterior são averiguados, principalmente para 

investigar se o SMN tomou as devidas ações corretivas solicitadas. Caso não seja 

verificada a correção da não-conformidade, é flagrada a reincidência, o que implica em 

medidas coercivas mais severas por parte da CNEN. 

 

Aqui, a reincidência não é caracterizada como uma não-conformidade; ela apenas 

demonstra que, ao se realizar uma nova inspeção, uma não-conformidade da inspeção 

anterior foi repetida. Neste trabalho calculamos o índice de reincidência, indicando o 

percentual de instalações que reincidiram em qualquer um dos oitos itens de interesse. 

Este resultado é importante para o programa de inspeção porque ele avalia a eficácia do 

programa e das ações coercivas tomadas pela CNEN. Podemos definir este índice como: 

 

 

Onde: 

• TR(%): Índice de reincidências 

• R: Total de SMN com reincidências; e 

• NR: Número de possíveis reincidências no ano. 

100×=
NR
RTR
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Capítulo 4 
 

Apresentação e Discussões dos Resultados 
 

Neste capítulo apresentamos os principais dados colhidos com o programa de inspeções 

em SMN no período de 1996 a 2003. São investigadas a evolução temporal do número 

de não-conformidades por instalação, do número de inspeções realizadas e da 

frequência de reincidência das não-conformidades.  

 

1. Panorama nacional 

 

Antes mesmo de apresentarmos os resultados propriamente ditos, oferecemos ao leitor 

um panorama nacional das instalações de Medicina Nuclear no Brasil, Figura 11. 

 

 
 

Figura 11: Distribuição geográfica dos SMN. 

 

                                                                           Os símbolos vermelhos em

alguns estados representam cidades que possuem pelo menos um SMN 
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Em um universo de aproximadamente 300 SMN ativos temos uma distribuição como a 

mostrada na Figura 11. Como é ilustrado no mapa, existe uma maior concentração de 

SMN na região Sudeste e, por isso, construímos a Figura 12 ressaltando esta região. 
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Figura 12: Distribuição dos SMN na região Sudeste 
 

A Figura 13 mostra a variação anual do número de inspeções; não foram computadas as 

inspeções que comprovam a desativação do SMN. 
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Figura 13: Variação anual do número de inspeções realizadas. 

 

 

Como órgão regulador, a CNEN é responsável pelo cadastramento de todos os SMN 
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que iniciam suas operações. A Figura 14 ilustra o número de novas instalações 

cadastradas anualmente desde o ano de 1968, enquanto a Figura 15 restringe-se ao 

período de estudo no presente trabalho, compreendida entre 1996 e 2003. 
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Figura 14:   Número  de   novos  SMN   que   se   cadastraram   na    CNEN  
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Figura 15: Número de novos SMN que se cadastraram na CNEN de 1996 a 

2003 

 

Como pode ser verificado, um número médio de 20 instalações surge anualmente, 

mostrando que se faz necessário uma maneira eficiente e otimizada para aumentar o 

controle das instalações faz-se necessária. É chamada a atenção aqui para o fato de que 

não foram realizadas inspeções em laboratórios de Radioimunoensaio e em laboratórios 

de pesquisa. Caso estes dois tipos de instalação fossem contemplados no programa 

,

totalizando 381. Destes, somente 302 estão ativos. 
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anual de inspeções, o número de Inspeções Programadas cresceria por um fator 3, 

mostrando a inviabilidade da inclusão destes laboratórios na rotina de inspeção, dentro 

da maneira centralizada em que trabalha a CNEN. 

 

2. Não-conformidades de estudo 

 

Para melhor avaliarmos as não-conformidades de estudo definimos a seguinte variável:  

Média de não-conformidades de estudo por SMN, Mi (%): 

 

Onde: 

• NCi: Não-conformidade de estudo; e 

• S: Número de SMN inspecionados no ano. 

 

Esta variável indica percentualmente quantos SMN apresentaram uma determinada não-

conformidade em um determinado ano. O valor de S encontra-se na Figura 13. Com isto 

podemos obter para cada não-conformidade a sua variação no período de estudo. 

 

Inicialmente, é ilustrada, na Figura 16, a freqüência de ocorrência da não-conformidade 

associada ao não-registro das medições de contaminação de superfície. 

 

Registro de Contaminação

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ano

Pe
rc

en
tu

al
 d

e 
SM

N

 
Figura 16: Número percentual de SMN com a não-conformidade associada 

ao registro das medidas de contaminação de superfície encontradas como 

função do ano. 

 

100×= ∑
S
NC

M i
i
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Como pode ser observado, esta não-conformidade diminuiu vertiginosamente entre os 

anos de 1996 e 2000, tendo se mantido constante nos últimos anos em torno de 30%. 

Este resultado fornece um mau indício sobre os cursos e o treinamento do Supervisor de 

Proteção Radiológica do Serviço, uma vez que este tipo de não-conformidade está 

diretamente relacionado com a falta de cultura de registro das medições ou, em uma 

situação muito mais grave, com a não realização das medições. Em ambos os casos uma 

medida coerciva por parte da CNEN precisa ser tomada, limitando a validade da licença 

de operação ou a quantidade de radioisótopo concedido, até que providências sejam 

tomadas para corrigir esta falha na radioproteção. Nenhuma análise sobre os resultados 

das medições é realizada durante a inspeção, limitando-se a discutir a causa e as ações 

corretivas quando são encontradas. 

 

Na Figura 17 são apresentados os resultados para a não-conformidade associada ao 

registro das medições para taxa de exposição. 

 

Registro de Exposição

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ano

Pe
rc

en
tu

al
 d

e 
SM

N

 

 

Figura 17: Número percentual de SMN com não-conformidade associada 

ao registro das medições de taxa de exposição encontradas como função do 

ano. 

 

Novamente observa-se um rápido decréscimo entre os anos 1996 e 1999, seguido de 

uma constância em torno do valor 25%. Mais uma vez observa-se que este valor é 
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extremamente alto, uma vez que este tipo de registro depende apenas da cultura por 

parte do Supervisor de Proteção Radiológica do SMN. O mesmo tipo de ação coerciva 

anterior pode ser empregado aqui com o intuito de minimizar esta falha nos próximos 

anos. 

 

As não-conformidades associadas ao registro do inventário de rejeitos são apresentadas 

na Figura 18. 
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Figura 18: Número percentual de SMN com não-conformidade associada 

ao registro do inventário de rejeitos. 

 

A Figura mostra que o programa de inspeções está sendo efetivo na coerção deste tipo 

de não-conformidade, uma vez que nos últimos anos apenas 10% das inspeções têm a 

detectado. Espera-se que, para os próximos anos, este tipo de não-conformidade seja um 

evento raro nas inspeções. 
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Nas Figuras 19 e 20 são apresentados os resultados para a não-conformidade associada 

à validade do certificado de calibração dos monitor de contaminação de superfície e de 

exposição. 
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Figura 19: Número percentual de SMN com não-conformidade associada 

ao certificado de calibração do monitor de contaminação de superfície. 
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Figura 20: Número percentual de SMN com não-conformidade associada 

ao certificado de calibração do monitor de taxa de exposição. 

 

Observa-se que, apesar da tendência crescente entre os anos 1996 e 1998, nos últimos 

anos houve uma redução no número de monitores com calibração vencida, indicando 
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que as inspeções podem estar sendo úteis nesse item. Os dados apresentados na Figura 

19 mostram claramente que a coerção aplicada inicialmente nos SMN surtiu efeito e 

atualmente apenas cerca de 5% das instalações tem apresentado esta não-conformidade. 

 

Por outro lado a Figura 20 mostra uma tendência de crescimento entre os anos 1996 e 

1998, mas nos últimos anos houve uma sensível diminuição na ocorrência desta não-

conformidade. Atualmente, cerca de 10% dos SMN apresentam-se com o certificado de 

calibração do monitor de taxa de exposição vencido. Contudo, tanto para esta não-

conformidade quanto para a anterior, é preciso chamar a atenção para o fato de que 

existia uma dificuldade adicional para o cumprimento deste item de norma: o número 

restrito de laboratórios credenciados pela CNEN para a calibração destes instrumentos. 

Este fato foi solucionado com a entrada do Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN), do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), 

DEN e LCR no sistema de laboratórios de calibração. 

 

As não-conformidades associadas ao controle de qualidade do curiômetro estão 

apresentadas na Figura 21. 
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Figura 21: Número percentual de SMN com não-conformidade associada 

ao controle de qualidade do curiômetro. 

 

Observa-se que, mesmo com toda a ação coerciva e os programas de treinamento e 

cursos oferecidos pela CNEN, este item ainda apresenta um aproveitamento muito 

baixo, sendo que nos dois últimos anos cerca de 45% dos SMN não realizaram 
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adequadamente o controle de qualidade do equipamento. Como pode ser observado, 

este item traz a tona um dado importantíssimo: cerca de 45% dos SMN não realizaram 

adequadamente o controle de qualidade do curiômetro nos últimos dois anos. Este 

problema apresenta-se de forma crônica, uma vez que, excetuando-se o ano de 2000, 

onde pouquíssimos casos foram observados, os Supervisores de Proteção Radiológica, 

de uma maneira geral, não têm a preocupação de realizar o controle de qualidade do 

equipamento. Como este item está diretamente ligado ao número de exames a ser 

realizados e, com isso, à questão da proteção radiológica dos pacientes e dos 

trabalhadores, ações coercivas enérgicas, como a suspensão ou a limitação do Serviço, 

devem ser tomadas por parte da CNEN. 

 

O controle de qualidade da gama-câmara é outro item de interesse. Não-conformidades 

associadas a este item estão ilustradas na Figura 22. 
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Figura 22: Número percentual de SMN com não-conformidade associada 

ao controle de qualidade da gama-câmara. 

 

É verificado o mesmo comportamento do item anterior, chamando a atenção para a 

necessidade de outras ações coercivas que não as já empregadas.  Como o item controle 

de qualidade não é satisfatoriamente coberto pelos SMN, uma proposta para melhorar 

este quadro é a inclusão de cursos regulares de controle de qualidade de instrumentos 

em Medicina Nuclear no programa anual de cursos do IRD. Assim, poder-se-á oferecer 
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novas possibilidades para o pessoal envolvido com a área de Medicina Nuclear. 

 

O número de não-conformidades associadas ao procedimento de manipulação dos 

radiofármacos, pelo pessoal do SMN, é ilustrada na Figura 23.  
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Figura 23: Número percentual de SMN com não-conformidade associada 

ao procedimento de manipulação dos radiofármacos. 

 

Um atenuante para o elevado percentual desta não-conformidade é a dificuldade de 

manipulação do material sem eventuais contaminações de luvas, pias e bancadas. 

Porém, os dados da inspeção mostram que é conveniente que os SMN forneçam cursos 

regulares e treinamento sobre a manipulação do material radioativo, bem como adequar 

suas instalações para evitar qualquer tipo de contaminação de trabalhadores. Do ponto 

de vista das inspeções, uma possibilidade é realizar ainda com mais ênfase reuniões com 

o pessoal técnico e a direção dos SMN que evidenciem a importância dos cuidados com 

a manipulação e o treinamento do pessoal do SMN. 

 

Chamamos a atenção aqui que todos os dados colhidos para as medidas de 

contaminação de superfície do SMN foram obtidos através de medições realizadas pelos 

próprios inspetores e com os equipamentos do IRD. 

 

Com o número de inspeções realizadas anualmente bem como com todas as não-
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conformidades observadas, em mãos podemos obter a curva de não-conformidades 

observadas por ano, normalizado pelo número de inspeções daquele ano, para isso 

definimos uma outra variável: Índice de não-conformidades, M(%): 

 

 

 

Mi: Média de não-conformidades de estudo por SMN; e 

n: Número de não-conformidade de estudo (n=8). 

 

Este índice indica o percentual de SMN que em média apresentam todas as não-

conformidades. Pode se interpretar ainda esta grandeza como o percentual de não-

conformidades que, em média, todos os SMN apresentam, como pode ser visto na 

Figura 24. 
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Figura 24: Número percentual de SMN que, em média, apresentam todas as 

não-conformidades. 

 

 

 

Este dado fornece uma primeira impressão sobre o grau de rigor com que as inspeções 

têm sido realizadas e também de como as não-conformidades têm sido tratadas pelos 

SMN na figura dos seus Supervisores de Proteção Radiológica. Chamamos a atenção 

para o fato de que somente aquelas não-conformidades apontadas como de interesse 

n

M
M

n

i
i∑

== 1

                               , ou o percentual de não-conformidades que na média

todos os SMN possuem. Os dados foram normalizados dentro de uma base

anual de inspeção. 
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serão discutidas aqui. Qualquer não-conformidade associada a outras questões, como 

dados cadastrais por exemplo, será tratada em outra oportunidade e ao leitor é deixado o 

endereço do IRD na contracapa do trabalho para consulta. 

 

Como pode ser observado na Figura 24, o número de não-conformidades é uma função 

decrescente até o ano de 2001, apresentando um leve crescimento a partir daí. Uma 

interpretação para o fenômeno é que o programa de inspeções está sendo realmente 

efetivo e medidas corretivas têm sido tomadas pelos SMN após a identificação das não-

conformidades. Outra conclusão é que o grau de conscientização do pessoal envolvido 

com Medicina Nuclear está aumentando, mostrando que as pessoas preocupam-se cada 

vez mais em atender as condições de radioproteção estabelecidas em normas.  

 

3. Reincidência das não-conformidades 

 

Depois do percentual de não-conformidades por SMN apresentados anualmente, a 

medida mais contundente da eficácia do programa de inspeção é o número de 

reincidências de não-conformidades. Por isso, na Figura 25 é mostrado o índice de 

reincidência por ano normalizado pelo número de inspeções. 
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Figura 25 : Número percentual de SMN com reincidências. 

 

É visto na Figura, que este número tem se mantido estável em torno de 35%. Isto indica 

que, de uma maneira geral, as inspeções têm atingido seu objetivo, mas o elevado 

número de reincidências aponta para a necessidade de ações mais contundentes, para 
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finalmente minimizar o número de ocorrência das não-conformidades. Sendo assim, é 

preciso estabelecer um plano de ação junto à CORAD/CNEN de forma a aprimorar os 

mecanismos legais de coerção da CNEN sobre os SMN que insistem em descumprir as 

normas vigentes. 
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Capítulo 5 
 

Conclusões 
 

1. Conclusões 

 

 Tendo em vista os resultados apresentados no capítulo anterior podemos inferir 

que, de maneira geral, o programa de Inspeções Regulatórias da CNEN tem atendido 

parcialmente ao seu propósito último, que é melhorar as condições de radioproteção dos 

SMN do país. Os pontos que suscitaram esta conclusão foram observados no capítulo 

anterior, onde foi verificado que o número de não-conformidades tem se reduzido ano a 

ano, mesmo com a capacitação do corpo técnico dos componentes da equipe de 

inspeção do IRD elevando-se, fazendo com que mais itens sejam verificado durante 

uma inspeção. Isto é uma forte indicação de que medidas coercivas e programas de 

treinamento do pessoal poderão ser intensificados. Como medidas coercivas, a Inspeção 

Regulatória do IRD poderia ter uma conclusão sobre os aspectos de radioproteção do 

SMN inspecionado, e esta conclusão poderia ser: 

1. Autorizar sem Restrições, o SMN poderá ter a sua autorização de operação 

renovada; 

2. Suspensão das atividades, quando o SMN apresenta graves falhas na 

radioproteção; e 

3. Autorizar com Condicionantes, onde o SMN teria uma redução na quantidade de 

radiofármaco autorizado. 

Os dois últimos casos o SMN só teria a normalização das operações após uma outra 

inspeção do IRD. 

 

Contudo, dentro das não-conformidades aqui estudadas, algumas chamam particular 

atenção porque indicam que, em alguns SMN, não há a devida e esperada consideração 

com a radioproteção, como foi verificado para a não-conformidade associada ao 

controle de qualidade do curiômetro e da gama-câmara. Nossa conclusão é que falta ao 

Supervisor de Proteção Radiológica o devido treinamento ou a conscientização de que 

este item é vital para o bom funcionamento do SMN, e que o não cumprimento deste 
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item de norma pode levar até mesmo à suspensão das atividades do SMN por parte da 

CNEN.  

 

Outro aspecto é o número de reincidências observadas. O percentual de SMN que 

reincidem em suas não-conformidades indica que, para estes SMN, uma ação mais 

contundente precisa ser realizada por parte da CNEN (vide o primeiro parágrafo deste 

capítulo). É verdade que as inspeções realizadas têm um caráter informativo, mas a 

reincidência de certas não-conformidades transcende, claramente, a questão da falta de 

informação, evidenciando que o pessoal responsável pela radioproteção da instalação 

não está capacitado para tal atividade. Ainda, de acordo com a norma NN-3.05, o 

Médico Nuclear pode acumular a função de Supervisor de Proteção Radiológica, 

definidas na norma NE-3.01. Se levarmos em conta que muitas vezes o médico nuclear 

é também Diretor da instalação, fica ainda mais difícil acreditar que este profissional 

seja capaz de exercer bem o papel de responsável pela radioproteção da instalação. Esta 

situação precisa ser revista em norma e, uma vez que a norma NE-3.01 está sendo 

reformulada e provavelmente neste ano de 2004 será lançada em sua forma oficial, esta 

pode ser uma oportunidade para revisão também da norma NN-3.05. Onde poderia 

retirar a possibilidade do médico nuclear acumular as funções de Supervisor de Proteção 

Radiológica. E, por outro lado, incluir a obrigatoriedade do SMN possuir monitores de 

radiação reservas e testes de controle de qualidade para os equipamentos PET. 

 

Outra não conformidade preocupante é aquela associada aos procedimentos de 

manipulação do radiofármaco. Verifica-se a necessidade de uma melhor qualificação do 

pessoal técnico envolvido com a atividade de Medina Nuclear, muito em função da falta 

de um curso de formação de técnicos de Medicina Nuclear. A carência desses cursos faz 

com que estes profissionais recorram a cursos de áreas afins, como por exemplo, 

radiodiagnóstico. A própria norma NN-3.05 exige que os técnicos tenham uma 

certificação pela CNEN, mas esta não certifica nenhum técnico nesta área. O IRD 

possui um curso regular de radioproteção em Medicina Nuclear oferecido anualmente e, 

além deste, são oferecidos cursos regionais em todo o país para minimizar esta falta de 

formação adequada dos profissionais de Medicina Nuclear. A própria sociedade através 

de suas entidades de classe também deveriam oferece cursos semelhantes. 
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Por outro lado, existe hoje implementada no Brasil a “lei das taxas” [18] onde, após ter 

suas atividades suspensas a instalação, para reaver seu alvará de funcionamento, o SMN 

necessita custear o novo trâmite legal de credenciamento. Isto inibe a ocorrência de não-

conformidades. Isto faz com que a Direção do SMN passe a se preocupar mais com a 

questão da radioproteção, muitas vezes contratando pessoal qualificado para cumprir o 

papel de Supervisor de Proteção Radiológica.  

 

Para finalizar, podemos afirmar que, mesmo para os poucos pontos abordados aqui, o 

balizamento do programa de inspeções nos 8 aspectos aqui considerados é de vital 

importância como medida da eficácia desse programa. Os resultados observados 

indicam claramente quais pontos precisam ser reforçados do ponto de vista de uma 

atuação mais incisiva por parte da CNEN, e quais aqueles que já obtiveram o resultado 

desejado. A estratégia adotada então para o presente trabalho mostrou-se válida e, mais 

que isso, os resultados obtidos têm como função fundamental orientar os inspetores em 

Medicina Nuclear durante seu trabalho na CNEN.  

 

2. Perspectivas 

 

O presente trabalho mostrou que, para uma base de pontos confiável (não-

conformidades de interesse), diversas diretrizes de atuação podem ser estabelecidas. 

Para o futuro pretende-se continuar alimentando esta base de dados, inferindo-se mais 

resultados sobre o programa de inspeções. Além disto, será realizado um detalhamento 

maior de cada um dos itens de inspeção apresentados no Capítulo 3, caracterizando-se 

as não-conformidades dentro de cada um desses itens.  

 

As reincidências também podem ser detalhadas no futuro, mostrando quais não-

conformidades são mais recorrentes, identificando suas causas e propondo melhorias 

para o sistema de garantia da radioproteção e da segurança da instalação. 
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APÊNDICE 

 

Nas páginas a seguir encontra-se a última versão da Lista de Verificação utilizada em 

uma inspeção em SMN. Foi mantida a formatação original para que não haja perda de 

informação. 

 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO        
                  
Código da Inspeção         
Inspetor 1         
Inspetor 2         
Revisor          
Data da Inspeção atual           
Data da Inspeção anterior           
Número de Inspeções anteriores           
Tipo da Inspeção atual     
Objetivo da Inspeção       
Data do relatório             
Equipamento utilizado na Inspeção   
Modelo         
Número de série do monitor     
Modelo da sonda de Taxa de exp    
NS da sonda de taxa de exp     
Modelo da sonda de Contaminação 1   
NS da sonda de Contaminação    
                  
OBS:  
                  
2 - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR (SMN) 
                  
Código CNEN              
Nome do SMN        
Endereço         
Bairro          
CEP                
Cidade          
Estado                  
Telefone            
Fax             
e-mail          
Home Page         
Validade da Autorização            
Ofício de Autorização            
Tempo aproximado de operação          
CNPJ            
                  
OBS:  
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3 - RESPONSÁVEIS PELO SMN          
                  
Diretor          
Médico Nuclear        
AN                       
Supervisor de Radioproteção      
Número de registro na CNEN                 
Quem exerce funções de SPR ?    
                  
OBS:  
                  
4 - RADIONUCLÍDEOS E ATIVIDADES UTILIZADAS     
                  
    Atividade (mCi/semana)   

Radionuclídeo Autorizada Utilizada 
Frequência dos 

Exames   
Tecnécio-99m         
Iodo-131         
Tálio-201         
Gálio-67         
Samário-153         
Iodo-123         
Flúor-18         
Outro         
                  
OBS:  
                  
5 - FUNCIONÁRIOS             
                  
5.1 - Médicos Nucleares             

Nome AN   
      
      
                  
5.2 - Trabalhadores de Radioproteção (RP) / Controle de Qualidade (CQ)   

Nome Atividade Formação 
      
      

                  
O SMN contrata firma ou profissional para consultoria em RP e/ou CQ (S/N) ?    
Nome da firma ou profissional contratado:   

                  
OBS: 
                  
6 - MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA       
                  
Laboratório             
Tipo de dosímetro           
Possui dosímetro de extremidade            
                  
OBS: 
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6.1 - Recursos Humanos            
                  

Formação Especialidade Número      
Medicina          
Outros de nível superior          
Técnicos          
Outros          
         Total:        

                  
O local destinado à guarda do dosímetro é adequado (S/N) ?      
Há algum funcionário do SMN sem monitoração atuando nas áreas restritas (S/N) ?   
Quantos ?   Especificar funções   
Os funcionários são informados sobre o resultado da monitoração (S/N) ?   
Qual o meio de informação utilizado para divulgação ?    
                  
         Função D (mSv)  
Maior dose dos últimos 3 meses ?       
Maior dose acumulada anual ?       
                  
OBS: 
                  
7 - TREINAMENTO              
                  
Registro de treinamento - possui (S/N) ?          
    Está atualizado (S/N) ?          
O registro de treinamento possui            
 Ementa (S/N) ?               
 Lista de participantes (S/N) ?            
 Data de realização (S/N) ?            
 Carga horária do treinamento (S/N) ?          
 Local de realização do treinamento (S/N) ?         
 Nome do(s) responsáveis(s) pelo treinamento (S/N) ?       
 Avaliação do rendimento (S/N) ?           
Onde é feito o treinamento ?     
Qual a freqüência dos treinamentos ?   
                  
OBS: 
                  
8 - REGISTROS              
                  
Ocorrências radiológicas - possui (S/N) ?          
Dose acumulada - possui (S/N) ?            
Dose acumulada - atualizado (S/N) ?           
                  
OBS: 
                  
8.1 - Contaminação de superfície            
Possui (S/N) ?                
É atualizado diariamente (S/N) ?            
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8.1.1 - Locais de medidas:             
Laboratório de Manipulação             
Sala de Injeção                
Sala de Ergometria               
Trabalhadores                
Quarto terapêutico               
                  
OBS: 
                  
8.2 - Taxa de exposição             
Possui (S/N) ?                
E atualizado quinzenalmente (S/N) ?           
                  
8.2.1 - Locais de medidas:             
Laboratório de Manipulação             
Sala de Rejeitos                
Quarto terapêutico               
                  
OBS: 
                  
8.3 - Controle de Qualidade do Curiômetro          
                  
Foi apresentado o registro do Teste de:         
 Linearidade (S/N) ?            
 Reprodutibilidade (S/N) ?           
 Precisão (S/N) ?             
 Exatidão (S/N) ?             

                  
OBS: 
                  
8.4 - Controle de Qualidade da Gamacamara         
                  
Foi apresentado o registro do Teste de:         
 Uniformidade (S/N) ? (diária)            
 Linearidade (S/N) ? (semanal)            
 Resolução Espacial (S/N) ? (semanal)          
 Centro de Rotação (S/N) ? (mensal)           
 Resolução Energética (S/N) ? (semestral)         
 Sensibilidade (S/N) ? (semestral)           

                  
OBS: 
                  
8.5 - Inventário de rejeitos             
                  
Possui (S/N) ?                
Está atualizado (S/N) ?              
Possui os seguintes itens?              
 Numeração seqüencial dos recipientes (S/N) ?        
 Nome do radionuclídeo (S/N) ?           
 Data de armazenamento (S/N) ?           
 Taxa da exposição              
  no dia do armazenamento (S/N) ?          
 Data prevista para liberação (S/N) ?          
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 Data real de liberação (S/N) ?            
 Taxa de exposição              
  no dia da liberação (S/N) ?           
 Especificação do tipo de material (S/N) ?         
 Peso aproximado (S/N) ?             
                  
OBS: 
                  
9 - MEDIDOR DE ATIVIDADE          
                  
O SMN possui medidor de atividade (S/N) ?          
Marca            
Modelo            
Número de série          
Possui fontes de referência certificadas (S/N) ?         
                  
Radionuclídeo Co - 57 Ba - 133 Cs - 137 Co - 60  
Atividade (mCi)          
Data de calibração          
                  
OBS: 
                  
10 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO       
                  
10.1 - Taxa de Exposição             
Possui monitor de taxa de exposição (S/N) ?         
Marca         
Modelo         
Número de série do monitor        
Modelo da sonda          
Número de série da sonda        
Local da última calibração        
Data da última calibração          
Data Limite para próxima calibração        
                  
OBS: 
                  
10.2 - Contaminação de Superfície           
Possui monitor de contaminação de superfície (S/N) ?       
Marca         
Modelo         
Número de série do monitor        
Modelo da sonda          
Número de série da sonda        
Local da última calibração        
Data da última calibração          
Data Limite para próxima calibração        
                  
OBS: 
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11 - SALAS               
                  
11.1 - Pacientes Injetados             
Possui sala de espera exclusiva de paciente injetado (S/N) ?      
A sinalização é adequada (S/N) ?            
O controle de acesso é adequado (S/N) ?          
                  
11.2 - Sanitário               
Possui sanitário exclusivo para paciente injetado (S/N) ?       
Possui sanitários M e F exclusivo para paciente injetado (S/N) ?     
A sinalização é adequada (S/N) ?            
O controle de acesso é adequado (S/N) ?          
O piso é adequado (S/N) ?           
                  
11.3 - Administração de Radiofármaco          
Possui local de administração de radiofármaco (S/N) ?       
Onde é o local de administração ?   
O local de administração é adequado (S/N) ?         
A sinalização é adequada (S/N) ?            
O controle de acesso é adequado (S/N) ?          
Possui lixeira blindada (S/N) ?             
Possui procedimento alternativo para o lixo gerado (S/N) ?      
O procedimento alternativo é adequado (S/N) ?         
Qual o procedimento alternativo ?   
O piso é adequado (S/N) ?           
                  
11.4 - Ergometria               
Realiza exames de ergometria (S/N) ?           
Possui sala de ergometria com administração de radiofármaco (S/N) ?    
A sala é exclusiva (S/N) ?              
A sinalização é adequada (S/N) ?            
O controle de acesso é adequado (S/N) ?          
Possui lixeira blindada (S/N) ?           
Possui procedimento alternativo para o lixo gerado (S/N) ?     
O procedimento alternativo é adequado (S/N) ?         
Qual o procedimento alternativo ?   
Realiza monitoração de área antes da liberação para uso geral (S/N) ?   
O piso é adequado (S/N) ?           
                  
11.5 - Inalação               
Realiza exames de inalação (S/N) ?           
Possui local para exames de inalação (S/N) ?         
Onde é o local para exames de inalação?   
O local para exames de inalação é adequado (S/N) ?       
A sinalização é adequada (S/N) ?            
O controle de acesso é adequado (S/N) ?           
O sistema de extração de ar é adequado (S/N) ?        
                  
OBS: 
                  
                  
                  



 61 

12 - LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO        
                  
As dimensões são adequadas (S/N) ?           
A sinalização é adequada (S/N) ?            
O controle de acesso é adequado (S/N) ?          
O piso é adequado (S/N) ?             
As paredes são adequadas (S/N) ?            
Os cantos entre o piso e as paredes são arredondados (S/N) ?     
A bancada é forrada com papel (S/N) ?          
A bancada é forrada com plástico (S/N) ?          
A superfície da bancada é adequada (S/N) ?         
Justificativa    
Possui lixeira blindada (S/N) ?            
A blindagem da lixeira é adequada (S/N) ?          
Possui procedimento alternativo para o lixo gerado (S/N) ?      
O procedimento alternativo é adequado (S/N) ?        
Como é o procedimento alternativo ?   
A profundidade da pia é adequada (S/N) ?          
O tipo de torneira é adequado (S/N) ?           
Possui blindagem para o gerador (S/N) ?          
A blindagem do gerador é adequada (S/N) ?         
Justificativa    
Possui blindagem para a área de diluição (S/N) ?        
A blindagem da área de diluição é adequada (S/N) ?       
Justificativa    
Possui blindagem para as fontes (S/N) ?          
A blindagem das fontes é adequada (S/N) ?          
Justificativa    
Possui blindagem para os rejeitos (S/N) ?          
A blindagem dos rejeitos é adequada (S/N) ?         
Justificativa    
Os EPIs (luvas, jalecos e aventais de chumbo) estão disponíveis (S/N) ?   
Os EPIs são utilizados rotineiramente por todos os técnicos (S/N) ?    
O sistema de extração de ar é adequado (S/N) ?        
A sinalização das fontes é adequada (S/N) ?         
A sinalização do local de guarda de rejeito é adequada (S/N) ?     
A segurança física é adequada (S/N) ?           
Os procedimentos de manipulação são adequados (S/N) ?      
                  
OBS: 
                  
13 - DEPÓSITO DE REJEITOS           
                  
O depósito de rejeitos é localizado no próprio Laboratório de manipulação (S/N) ?   
Possui sala de rejeitos (S/N) ?             
A sala é exclusiva para guarda de rejeitos (S/N) ?       
A sinalização adequada (S/N) ?            
O controle de acesso é adequado (S/N) ?          
O piso é adequado (S/N) ?             
As paredes são adequadas (S/N) ?            
A segurança física é adequada (S/N) ?           
Possui blindagem para os rejeitos (S/N) ?          
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A blindagem dos rejeitos é adequada (S/N) ?         
Justificativa       
Realiza transporte interno de rejeitos (S/N) ?           
Justificativa       
O meio de transporte dos rejeitos é sinalizado adequadamente (S/N) ?    
Possui blindagem para transporte interno dos rejeitos (S/N) ?      
Quais os tipos de recipientes utilizados ?   
Quantos recipientes estão estocados ?      
Quais as dimensões do compartimento para guarda dos recipientes ? (m)       
               L  x  A  x  P 
                  
OBS: 
                  
14 - GERÊNCIA DE REJEITOS           
                  
Os materiais são segregados conforme o tipo (S/N) ?       
Os materiais são segregados conforme a meia vida física (S/N) ?     
Os recipientes de acondicionamento de rejeitos são adequados (S/N) ?   
Os recipientes possuem etiqueta de identificação (S/N) ?      
A etiqueta de identificação possui:             
 Símbolo internacional de radiação (S/N) ?        
 Numeração seqüencial (S/N) ?           
 Nome do radionuclídeo presente (S/N) ?         
 Data de armazenamento (S/N) ?           
 Data prevista de descarte (S/N) ?           
 Taxa de exposição no dia do armazenamento (S/N) ?        
 Classificação do tipo de material (S/N) ?         
A blindagem dos rejeitos possui o símbolo internacional de radiação (S/N) ?     
A blindagem dos rejeitos apresenta o nome dos radioisótopos presentes (S/N) ?    
A identificação de presença de material radioativo é removida antes da liberação (S/N) ?   
Qual o tempo de armazenamento de Tc-99m (dias) ?      
Qual o tempo de armazenamento de I-131 e outros (dias) ?     
                  
OBS: 
                  
15 - MEDIDAS DA TAXA DE EXPOSIÇÃO bg:     
                  
15.1 - Laboratório de Manipulação    (mR/h)     
Porta de entrada - fechada          
Porta de entrada - aberta          
Gerador de tecnécio - Tórax          
Gerador de tecnécio - Face         
Gerador de tecnécio - Cintura         
Local de diluição - Tórax           
Local de diluição - Face          
Local de diluição - Cintura          
Local do curiômetro - Tórax          
Local do curiômetro - Face         
Local do curiômetro - Cintura         
Lixeira blindada - fechada          
Lixeira blindada - aberta          
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Blindagem de rejeitos             
Tecnécio - fechada            
Tecnécio - aberta             
Iodo e outros radionuclídeos - fechada        
Iodo e outros radionuclídeos - aberta        
                  
15.2 - Sala de Rejeitos (se possuir)    (mR/h)     
Porta de entrada - fechada          
Porta de entrada - aberta          
Blindagem de rejeitos             
Tecnécio - fechada            
Tecnécio - aberta             
Iodo e outros radionuclídeos - fechada        
Iodo e outros radionuclídeos - aberta        
                  
OBS: 
                  
16 - MEDIDAS DE CONTAMINAÇÃO SUPERFICIAL bg:   
                  
16.1 - Laboratório de Manipulação    (kcpm)     
Bancada de trabalho             
Piso abaixo da bancada            
Medidor de atividade             
Suporte das seringas             
Bandeja               
Lixeiras               
Tampa ou porta do rejeito         
Maçanetas e puxadores            
                  
OBS:  
                  
16.2 - Sala de Injeção       (kcpm)     
Apoio da injeção             
Piso                
Maçanetas               
Braço da cadeira              
                   
OBS:  
16.3 - Ergometria        (kcpm)     
Apoio da injeção              
Maca                
Piso da sala               
Piso da esteira              
Apoio da esteira              
Maçaneta externa             
Maçaneta interna             
Garrote                
Lixeira                
Bancada               
Suporte de frasco de dose            
                   
OBS:  
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16.4 - Trabalhadores              
                  

Função Área do Corpo (kcpm)     
          
          
                   
OBS:  
                  
17 - QUARTO TERAPÊUTICO           
                  
O SMN possui quarto terapêutico (S/N) ?          
Instituição onde se localiza o quarto terapêutico    
Local de entrega de iodo    
Localização       
Número de pacientes/quarto            
Número de quartos autorizados           
A enfermagem tem treinamento específico (S/N) ?        
A enfermagem é monitorada (S/N) ?           
Detector utilizado para liberação do quarto    
Detector utilizado para liberação do paciente   
Responsável pela monitoração      
Responsável pela liberação do quarto     
O quarto possui porta blindada (S/N) ?           
A sinalização é adequada (S/N) ?            
O controle de acesso é adequado (S/N) ?          
O piso do quarto é adequado (S/N) ?           
As paredes do quarto são adequadas (S/N) ?         
Os cantos entre o piso e as paredes do quarto são arredondados (S/N) ?   
O piso do sanitário é adequado (S/N) ?           
As paredes do sanitário são adequadas (S/N) ?         
O piso e as paredes do sanitário possuem cantos arredondados (S/N) ?    
O(s) quarto(s) possui(em) biombo blindado para proteção dos funcionários (S/N) ?   
O quarto possui biombo blindado entre os leitos (S/N) ?       
É aplicado revestimento nos objetos passíveis de contaminação (S/N) ?   
O quarto possui tabuleta de informações (S/N) ?         
                  
OBS: 
                  
18 - SALAS DE EXAMES            
                  
Número de salas:  2             
                  
Sala 1                 
A sinalização é adequada (S/N) ?            
O controle de acesso é adequado (S/N) ?           
Possui comando em separado (S/N)?           
Tipo de equipamento     
Marca         
Modelo         
                  
OBS: 
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Sala 2                 
A sinalização é adequada (S/N) ?            
O controle de acesso é adequado (S/N) ?           
Possui comando em separado (S/N)?           
Tipo de equipamento     
Marca         
Modelo         
                  
OBS: 
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