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GESTÁO DE REJEITOS RADIOATIVOS EM SERVICOS DE MEDICINA 

NUCLEAR 

Alex Barboza 

RESUMO 

O uso de radioisótopos em medicina nuclear, seja para terapia ou 

diagnóstico, gera rejeitos radioativos. A quantidade e características desses 

rejeitos variam em fungáo da quantidade de pacientes atendidos, do tipo de 

procedimento realizado e do radioisótopo utilizado. A gestáo desses rejeitos 

abrange todas as atividades técnicas e administrativas envolvidas no manuseio 

dos rejeitos, desde a sua geragáo até seu destino final e deve ser considerada e 

planejada desde o momento da implementagáo do servigo de medicina nuclear. O 

objetivo principal da gestáo de rejeitos radioativos é garantir a protegáo do 

homem e a preservagáo do meio ambiente. O regulamento que estabelece as 

bases para a boa gestáo dos rejeitos radioativos foi elaborado pela Comissáo 

Nacional de Energía Nuclear, em 1985. Trata-se da Norma CNEN-NE-6.05 

"Gerencia de rejeitos radioativos em instalagoes radiativas" que embora seja um 

marco relacionado á gestáo dos rejeitos radioativos e ajude em grande parte no 

papel de orientar no projeto de um sistema de gestáo em instalagoes radioativas 

de usuarios de radioisótopos, aborda os tópicos de forma generalizada e nao 

considera aspectos particulares das diferentes instalagoes, como é o caso dos 

servigos de medicina nuclear. O presente trabalho pretende colaborar com 

referencias que fornegam orientagoes sobre como cumprir as exigencias 

regulatórias e descrever o sistema de gerencia de rejeitos radioativos em servigos 

de medicina nuclear. 
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ABSTRACT 

Radioisotope applications in nuclear medicine services, for diagnosis 

and therapy, genérate radioactive wastes. The general cha ráete ristics and the 

amount of wastes that are generated in each facility are function of the number of 

patients treated, the procedures adopted, and the radioisotopes used. The 

management of these wastes embraces every technical and administrative activity 

necessary to handle the wastes, from the moment of their generation, till their final 

disposal, must be planned before the nuclear medicine facility is commissioned, 

and aims at assuring people safety and environmental protection. The regulatory 

framework was established in 1985, when the National Commission on Nuclear 

Energy issued the regulation CNEN-NE-6.05 - 'Radioactive waste management in 

radioactive facilities'. Although the objective of that regulation was to set up the 

rules for the operation of a radioactive waste management system, many 

requirements were broadly or vaguely defined making it difficult to ascertain 

compliance in specific facilities. The objective of the present dissertation is to 

describe the radioactive waste management system in a nuclear medicine facility 

and provide guidance on how to comply with regulatory requirements. 
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1.INTR0DUQÁ0 

Poucas áreas da ciencia tiveram um dGSGnvolvimento táo rápido G um 

campo dG aplicacáo táo abrangente quanto ao da Gncrgia nuclGar. Aplicacóes quG 

bGnGficiam toda a sociGdadG G quG váo da geracáo dG Gncrgia nuclGOGlétrica, 

controlG dG qualidadG na área industrial, diagnóstico G tratamiento dG doencas até 

avancos ñas áreas científica G agrícola. A seguir scráo abordados alguns dGtalhGS 

dGssas aplicacóes. 

1.1 Geracáo dG Energía 

A primeira forma dG matriz energética foi o combustível fóssil. O 

aumento do dominio e do uso da energía contida nesses combustíveis fósseis, 

sua abundancia e baixo custo, tornaram-no a principal matriz energética desde a 

sua origem até os dias de hoje. No entanto, por se tratar de urna energía finita e 

por despertar preocupacóes ambientáis relativas ao seu uso, forcaram a industria 

a olhar para alternativas de matrizes energéticas. 

Hoje, o estudo de alternativas energéticas tem por premissa o 

desenvolvimento sustentável, que é a relacáo harmoniosa entre os agentes 

económicos e a natureza [1]. 

Empreendimentos energéticos de qualquer natureza, hidroelétrica, 

termelétrica ou termonuclear, em maior ou menor grau, causam interferencias ao 

meio ambiente. Embora todos os tipos de geracáo de energía, de alguma forma, 

tragam impactos negativos ao meio ambiente, a energía precisa continuar sendo 

gerada para poder atender ao crescimento da populacáo e suas necessidades de 

desenvolvimento e sobrevivencia. 

O que tem sido avahado quanto á escolha para exploracáo e utilizacáo 

de urna matriz energética é a utilizaQáo de fontes viáveis económicamente, que 

consigam suprir a demanda energética causando o menor impacto ambiental 

possível. 
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FontGS renováveis dG Gnergia, como a Gólica G a solar, frGqüGntGiriGntG 

sao apontadas por ambientalistas como urna solucáo, no entanto, nao sao 

capazes dG fornGCGr Gnergia em larga escala, sao dispersas, nao fornGCGrGm 

Gnergia dG forma continua G nGCGSsitam dG urna grande área para sua 

implantacáo [2]. 

Na avaliacáo das alternativas viáveis de matriz energética cresce o 

ímpeto para urna revitalizacáo nuclear. A industria nuclear ainda tem como 

principal barreira a fobia nuclear apresentada por parte da opiniáo pública e 

alguns grupos ambientalistas, que justificam o temor de possíveis acidentes como 

o ocorrido em Chernobyl e a "falta de solucáo" para o problema dos rejeitos 

radioativos. 

Quanto á inseguranca das usinas nucleares, deve-se lembrar que 

Chernobyl foi um acídente previsível que se deu por falha humana, além de ser 

um modelo primitivo de reator soviético do tipo RMBK, que nao possuía vaso de 

contencáo, e que nunca seria licenciado no ocidente. 

As usinas que utilizam reator PWR, utilizadas nos Estados Unidos e 

Brasil, apresentam um histórico de nenhuma morte e nem contaminacáo externa. 

Sao constituidas por estrutura protetora com 1,80m de concreto de espessura que 

nao só protege contra a liberacáo de elementos radioativos para o meio ambiente, 

mas também protege de possíveis acidentes externos. 

As usinas nucleares, por garantirem níveis de seguranca aceitáveis e 

fornecerem urna forma de energía sem emissóes de gases que contribuem para o 

efeito estufa, vém sendo vistas de forma positiva como urna solucáo viável para a 

reducáo do ritmo das mudancas climáticas [3]. 

1.2 Aplicacóes Industriáis 

Dentre as aplicacóes industriáis destacam-se a radioesterilizacáo, a 

irradiacáo de alimentos, fios e cabos, a radiografía industrial e, principalmente, o 

controle de qualidade de processos e produtos. 

A radioesterilizaQáo é a esterilizacáo de materiais com o uso de 

radiacáo ionizante. É utilizada para os mais diversos tipos de produtos, como 

produtos farmacéuticos (gaze, traídas, cosméticos, seringas e agulhas) e produtos 

de uso médico (suturas e materiais cirúrgicos em geral). [4] 
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No caso de alimentos, a irradiaQáo é realizada para retardar o 

apodrecimento, principalmente no caso de frutos, para inibir brotamento, 

principalmente no caso de cebóla e batata e também para reduzir ou inibir o 

crescimento de fungos e microorganismos, como no caso das especiarías. Em 

todos os casos, a irradiaQáo permite que o alimento tenha urna maior 

durabilidade, sem perder suas características origináis (valor proteico, cor, sabor, 

aroma), o que contribuí no comercio desses produtos, principalmente no caso de 

exportaQáo [5]. 

A irradiaQáo de fios e cabos elétricos com feixes de elétrons é realizada 

para melhorar as propriedades térmicas, elétricas e mecánicas, possibilitando a 

obtenQáo de condutores com maior resistencia que sao utilizados ñas industrias 

aeronáutica, automobilística, naval e de computaQáo. 

A radiografía industrial é um ensaio nao destrutivo que usa fontes de 

radiaQáo para detectar falhas nos materiais ou ñas sóidas aplicadas durante a 

fabricaQáo dos mesmos. Esse tipo de ensaio assegura a integridade das 

estruturas, peQas e equipamentos e é um quesito de controle de qualidade exigido 

no mercado internacional. O ensaio pode ser realizado utilizando-se dois tipos de 

radiaQáo ionizante: raios X ou raios gama. O ensaio que utiliza os raios gama 

produzidos por isótopos radioativos é denominado gamagrafia [6]. 

O controle de processos e produtos é feito por meio de equipamentos, 

comumente chamados de medidores nucleares, que empregam fontes radioativas 

para determinaQáo de nivel, densidade, espessura, peso, gramatura, etc. 

Na industria de laminados, como papel, papel aluminio, filme de PVC, a 

utilizaQáo desta técnica garante que todas as folhas tenham a mesma gramatura 

e espessura. Na industria de bebidas, garante que os volumes corretos ñas 

embalagens sejam alcanQados. Na construQáo de estradas sao utilizados 

medidores de densidade e umidade de solos. No setor petrolífero, os medidores 

nucleares sao utilizados na perfilagem de POQOS de petróleo para a medida e 

registro da composiQáo dos minérios, de forma continua, ao longo das paredes de 

um poQO. 
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1.3 AplicaQóes na área médica 

A medicina foi a área pioneira na aplicaQáo das radiaQóes ionizantes, 
logo após a descoberta dos raios-X e pode-se dizer que a evoluQáo desta área 
está associada á própria evoluQáo da tecnología nuclear. 

Atualmente, a medicina faz uso da tecnología nuclear em tres grandes 
áreas: radiología, radioterapia e medicina nuclear, tendo cada urna délas suas 
peculiaridades. 

A radiología engloba todos os diagnósticos por imagem que utilizam 
equipamentos geradores de raios-X para a produQáo de radiaQáo artificial e 
obtenQáo de imagens. Entre os procedimentos estáo a radiografía convencional e 
a especializada, como mamografia e tomografia computadorizada. 

A radioterapia é a especialidade médica que se ocupa, principalmente, 
do tratamento oncológico baseado na interaQáo da radiaQáo ionizante com o 
tumor. Há duas modalidades de radioterapia, de acordó com o posicionamento da 
fonte em relaQáo ao corpo do paciente, sao elas: teleterapia e braquiterapia. 

A teleterapia é o tratamento oncológico em que o paciente recebe a 
radiaQáo de urna fonte externa, posicionada a no mínimo 20 cm de sua superficie. 
Os equipamentos utilizados em teleterapia sao os aceleradores lineares, 
máquinas de raios-X e os equipamentos com fontes radioativas, principalmente 

oo e os. 
Na braquiterapia, a fonte de radiaQáo é inserida no corpo do paciente, 

ficando em contato direto com o tumor. Materiais radioativos, geralmente 
pequeñas tontes seíadas como tucos de os, sementes de i e tíos de ir, 
sao colocadas junto ao tumor liberando doses de radiaQáo diretamente sobre ele, 
atetando ao mínimo os órgáos mais próximos e preservando os mais distantes da 
área do implante. 

A Medicina Nuclear é urna especialidade médica que se ocupa das 
técnicas de diagnóstico e terapia. Para cada urna das técnicas sao produzidas e 
utilizadas substancias radioativas específicas em forma de fontes abertas que 
permitem o diagnóstico ou a terapia de um grande número de doenQas, 
especialmente o cáncer. O tópico "Medicina Nuclear" será apresentado com mais 
detalhes devido a sua importancia no desenvolvimento do presente trabalho. 
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A manipulacáo do matGrial radioativo nos Servicos dG Medicina NuclGar 

(SMN) gera rejGitos radioativos, os quais dGvem sGr gerenciados dG forma segura 

a fim dG proteger o homem e o meio ambiente. 

A gerencia de rejeitos radioativos é o conjunto de atividades técnicas e 

administrativas envolvidas desde a coleta, segregacáo, caracterizacáo, 

tratamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, controle, registro até 

o destino final. 

A NORMA CNEN-NE-6.05, em seu capítulo cinco, apresenta urna serie 

de requisitos para a operacáo de um sistema de gestáo dos rejeitos radioativos, 

aos quais todas as instalacóes radiativas licenciadas estáo obrigadas a submeter-

se [7]. 

A finalidade do presente trabalho é colaborar com referencias que 

fornecam orientacóes sobre como cumprir as exigencias regulatórias descrevendo 

o sistema de gerencia de rejeitos radioativos em SMN. 
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2. MEDICINA NUCLEAR 

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que se ocupa das 

técnicas de diagnóstico e terapia utilizando substancias radioativas em forma de 

fontes abertas. Estas substancias radioativas sao administradas aos pacientes 

por inalacáo, via oral ou endovenosa. Para cada uma das técnicas sao produzidos 

e utilizados radiofármacos específicos que permitem o diagnóstico ou terapia de 

um grande número de doencas, especialmente o cáncer. 

2.1 Histórico 

A medicina nuclear foi inserida oficialmente como uma prática de 

tratamento e diagnóstico médico em 1971, no entanto a sua origem e suas 

aplicacóes se deram bem antes. Alguns marcos históricos que compóem a 

evolucáo da medicina nuclear sao: 

• 1896 - Henri Becquerel descobre os "raios" de uranio; 

• 1897 - Marie Curie dá o nome de radioatividade para os raios de uranio [8]; 

• 1897 - J.J. Thompson identifica o elétron; 

• 1899 - E. Rutherford, em Cambridge, identifica os raios alfa e beta; 

• 1900 - Paúl Villard coloca em evidencia a existencia dos raios gama; 

• 1901 - Henri Alexandre Danlos e Eugene Bloch colocam radiacáo em contato 

com lesáo de pele tuberculosa; 

• 1902/03 - E. Rutherford e F. Soddy interpretam e descrevem as 

transformacóes radioativas, e diferenciam duas formas de radioatividade 

(alfa ou beta); 

• 1903 - Alexander Graham Bell sugere o emprego de fontes radioativas perto 

de tumores para o tratamento de cáncer; 
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• 1913 - FredGrick ProGScher publica o primeiro GStudo quG faz uso dG injecáo 

intravenosa dG sustancias radioativas para o tratamento dG diversas 

doencas; 

• 1923 - GGorg Von HGVGSGy registra o primeiro GStudo biológico com uso dG 

tracadores radioativos [9]; 

• 1927 - GcigGr G Müller dGSGnvolvGm detector dG radiacóes; 

• 1930 - Construcáo do primeiro ciclotrón de prótons; 

• 1933 - C. Anderson descobre o positrón; 

• 1933 - E. Fermi (Roma) propóe a teoria da radioatividade beta; 

• 1934 - O casal Frédéric Joliot e Irene Curie descobre a producáo de isótopos 

artificiáis possibilitando novos procedimentos [10]; 

• 1934 - E. Fermi relata a síntese de radioelementos, por meio do 

bombardeamento com néutrons de elementos conhecidos; 

• lüoo - Hevesy e uniewitz sintetizaram r como tracador em estudos 

biológicos; 

• 1938 — Realizacáo do primeiro estudo fisiológico da tireóide, utilizando I -131; 

• 1939 - O casal Frédéric Joliot e Irene Curie demonstra a importancia do iodo 

radioativo para a exploracáo da glándula tireóide; 

• 1939 - Primeira aplicacáo terapéutica; 

• 1946 - Construcáo do primeiro reator destinado á producáo de radioisótopos; 

• 1949 - Inauguracáo do primeiro centro de medicina nuclear da América 

Latina no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Sao Paulo — HCFMUSP [11] 

• 1950 — RealizaQáo de estudos avahando a possibilidade do uso da radiacáo 

proveniente da aniquilacáo do positrón para melhorar a qualidade da imagem 

do cerebro [12]; 

• 1951 - Reed e Libby constroem um equipamento para transformar as 

informacóes fornecidas pelos trapadores em imagens. O equipamento se 

tratava de um "scanner" com cristal de lodeto de Sodio ou cristal de 

cintilacáo, daí o nome cintilografia para as imagens utilizadas em Medicina 

Nuclear; 

• 1951 - Foram publicados artigos internacionais relacionados á gerencia de 

rejeitos radioativos provenientes de SMN [13]; 
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• 1952 — Substituicáo do tGrmo "Medicina Atómica" pelo termo "Medicina 

Nuclear"; 

• lybo - uesenvolvimento de anaiise imunoiogica utilizando Ha, 

• 1956 — Instauracáo da Comissáo Nacional de Energía Nuclear - CNEN com 

o propósito de normatizar e orientar a aplicacáo da energía nuclear para fins 

pacíficos no Brasil; 

• 1956 - É instituido o Instituto de Energía Atómica - IEA (atual Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares — IPEN — CNEN/SP); 

• 1956 - Instituicáo do processo de especializacáo em medicina nuclear na 

Santa Casa do Rio de Janeiro e no Instituto Assistencial do Servidor do Rio 

de Janeiro, IASERJ; 

• iyby — inicio da producao de i, no Brasil, pelo Departamento de 

Radiofarmácia do Instituto de Energía Atómica, medicamento usado para 

diagnóstico e terapia de doencas da tireóide; 

• 1961 - É instituida a Sociedade Brasileira de Biología e Medicina Nuclear-

SBBMN; 

• iyo¿ - introducao do MO como gerador de le como tracador, 

possibilitando sua uniáo com diversos fármacos; 

• 1963 - Desenvolvimento das atuais gama-cámaras; 

• 1964 - É instituida a Associacáo Latino-Americana de Sociedades de 

Biología e Medicina Nuclear - ALASBIMN; 

• 1966 - S. Bergson e R. Yalow aperfeicoam a dosagem de insulina utilizando 

anticorpos radiomarcados; 

• 1968 a 1972 - Desenvolvimento do primeiro programa computacional para 

imagem tomográfica computadorizada usando tomografia por emissáo de 

positrón (PET); 

• 1968 - A "US Atomic Energy Commission Record of Invention" reconhece 

como invencáo o PC-I, primeiro computador vinculado a detector de imagem 

para posterior reconstrucáo das imagens; 

• 1970 - Louis Sokoloff e Martin Reivich mostraram que a desoxi-glicose 

marcada com o era capaz de mapear o metaDoiismo cerebral, 
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• 1972 - Godfrey HounsfiGld G Alian Cormack constroGm o primeiro 

GquipamGnto dG tomografia computadorizada (CT); 

• i y / o - bmprGgado do r para ootencao de imagens GITI seres numanos, 

• 1974 - M.E. PhGlps, E.J. Hoffman G colaboradores da UnivGrsidadG dG 

Washington constroGm o primeiro tomógrafo PET para estudos com 

humanos; 

• i y / o - A desoxi-giicose marcada com h ([ hjrU(j) - toi sintetizada, 

• 1975 - Realizacáo, GITI Paris, da ~\5ñ RGuniáo Internacional dG PGSOS G 

Medidas, CJUG adotou duas novas unidades de medida relativas á 

radioatividade: o Becquerel e o Gray; 

• 1979 - Phelps obtém a primeira imagem PET com o FDG [14]; 

• 1980 - CT se torna o método mais utilizado para o diagnóstico precoce de 

tumores; 

• 1985 - A CNEN estabelece norma sobre Gerencia de Rejeitos radioativos em 

instalacóes radioativas [7]; 

• Anos 80 - A medicina nuclear desenvolveu aplicacóes clínicas empregando 

PET, e obteve significantes avancos na marcacáo "in vivo" de processos 

bioquímicos e genéticos; 

• Anos 90 — A PET foi reconhecida como modalidade diagnóstica; 

• 2005 - O Brasil adquire seu primeiro PET/CT. 

Os registros da Comissáo Nacional de Energía Nuclear indicam que no Brasil, 

atualmente, sao realizados cerca de 2,1 milhóes de procedimentos médicos com 

radiofármacos em 282 centros de medicina nuclear [15]. A taxa de crescimento da 

prestacáo de servicos com radiofármacos no Brasil é bastante expressiva. O 

atendimento a pacientes cresceu a urna taxa da ordem de 10% no ano de 2007 

[16]. 

2.2 A producáo da imagem na Medicina Nuclear 

Cada órgáo do corpo interage de forma diferente a produtos químicos. 

Existe urna gama de substancias químicas que sao absorvidas por órgáos 

específicos. Estas substancias quando agregadas a radioisótopos servem como 

carreadores destes, e o conjunto da substancia química com o radioisótopo é 
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dGnominado dG radiofármaco. Radiofármaco é definido pGla CNEN como 

"substancia radioativa cujas propriedadGS físicas, químicas G biológicas fazcm 

com quG SGja apropriada para uso GITI seres humanos" [17]. 

A quantidadG dG radiofármaco administrada a um paciente é a mínima 

suficiente para obter o resultado terapéutico ou diagnóstico. O paciente nao 

experimenta nenhum desconforto durante o procedimento e depois de pouco 

tempo, típicamente, algumas horas, o elemento radioativo é eliminado. O 

radiofármaco é incorporado aos processos biológicos naturais e excretado 

naturalmente. 

A intervencáo diagnóstica é obtida adquirindo-se imagens da 

distribuicáo do radiofármaco no corpo do paciente. A aquisicáo destas imagens é 

feita por um equipamento denominado gama cámara. 

A gama cámara é o equipamento usado para detectar e localizar a 

origem espacial de raios gama emitidos pelos radiofármacos administrados no 

paciente. Ela produz urna imagem dos órgáos do paciente contrastando regióes 

que emitem poucos raios gama, devido a pouca absorcáo do radiofármaco, 

chamadas zonas frias, e regióes com alta absorQáo, chamadas de zonas quentes. 

A gama cámara é constituida por um detector de raios gama (cristais 

de cintilacáo á base de Oxiortosilicato de Lutécio, Germanato de Bismuto ou mais 

freqüentemente de lodeto de Sodio ativado com Tálio) contido numa caixa escura, 

que transforma a energía dos raios gama em muitos fótons de luz. Estes fótons 

sao intensificados com varios tubos fotomultiplicadores e a eletrónica associada 

computa as diferentes intensidades medidas. Um colimador de chumbo é usado 

entre o paciente e o detector para eliminar raios gama que nao apresentam 

direcáo perpendicular ao detector, torrando a imagem mais nítida. As imagens 

sao produzidas com a ajuda de um computador integrado no equipamento. 

Urna gama cámara típica tem urna resolucáo capaz de captar varias 

centenas de milhares de fótons por segundo. Para cada um destes fótons ela 

mede a posicáo do emissor. Estes dados sao entáo organizados pelo computador 

numa imagem ou filme. A FIG. 1 apresenta urna imagem obtida em um 

diagnóstico de tireóide. A regiáo com aspecto mais brilhante indica maior 

concentracáo de radioisótopo. 
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FIGURA 1 — Cintilografia dG tireóidG [18] 

2.3 Producáo dG radioisótopos 

Elementos radioativos mantém uma relacáo elevada entre o número de 

prótons e néutrons. Se a razáo néutrons/prótons (n/p) for maior daquela da faixa 

dos isótopos estáveis (excesso de néutrons), o radioisótopo emitirá partículas p-. 

Ao contrario, se a razáo n/p for menor daquela da faixa dos isótopos estáveis 

(falta de néutrons) o radioisótopo emitirá partículas p+ ou promover a captura 

eletrónica para transformar um protón em um neutrón. 

A FIG. 2, a seguir, apresenta uma tabela de nuclídeos, evidenciando os 

nuclídeos estáveis que estáo concentrados na regiáo central, ladeado, ácima e 

abaixo, por isótopos radioativos. 

NUMERO ATÓMICO (PROTONS) 

FIGURA 2 — Tabela de nuclídeos 
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Todos os radioisótopos dG uso clínico Gm SMN sao produzidos em 

reatores nuclGares ou acGlGradores (lineares ou cíclotrons). 

Os radioisótopos artificiáis que apresentam razáo n/p alta sao 

produzidos em reatores por captura de néutrons ou por fissáo, já os radioisótopos 

artificiáis que apresentam razáo n/p baixa sao produzidos em aceleradores de 

partículas (lineares ou cíclotrons). Os aceleradores de partículas sao capazes de 

fornecer energía cinética as partículas, como os prótons, fazendo-os se 

chocarem violentamente com alvos nao radioativos. Quando essas partículas 

(prótons) sao absorvidas pelos núcleos elas aumentam o número de prótons no 

núcleo diminuindo assim, a razáo n/p. 

A fissáo nuclear corresponde á quebra de um núcleo pesado em dois 

fragmentos de massa aproximadamente iguais. Quando um elemento físsil é 

inserido no caroco de reator, absorvem néutrons e sofrem a fissáo. As reacóes a 

seguir sao exemplos da producáo de produtos de fissáo. 

U + n —Q-¿—^ Rb + Cs + 2n 

235i i ~ (n, f) 99fc>i_ 1 3 6 o ~ o « 
U + n —i—■—^ Mo + bn + ¿r\ 

Dentre os radioisótopos de origem na fissáo, os de maior interesse no 

campo da radiotarmacia sao. i, MO e xe os quais podem ser produzidos 
» A | A { :AA¿x*i * J ~ 235i i 

pela tissao de u. 

Outra técnica de obtencáo de radioisótopos em reatores nucleares é 

por meio da reacáo de captura de néutrons. O bombardeio de núcleos com 

néutrons de baixa energía origina radionuclídeos ricos em néutrons que sofrem 

decaimento beta negativo, conforme exemplo descrito na reaQáo a seguir. 
130-r— . ^ 131-r— 6 1311 

i e + n +. i e _ ». i 

A ativacao por néutrons do moiiDdenio-yo ( MO) toi o primeiro método 

usado para ooter o moiiDdenio-yy ( MO) para o sistema gerador de MO/ IC. 

Hoje em dia para producáo em larga escala é utilizado o processo de producáo 

por fissáo. 

No caso da producáo de radioisótopos em aceleradores urna variedade 

de nuclídeos é utilizada como alvo. Estes sao bombardeados por prótons, que os 
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tornam nuclídGos instáveis (radionuclídGos) por relacáo n/p baixa, os quais 

buscam sua GstabilidadG sofrendo dGcaimento por positrón ou captura GlGtrónica. 

A TAB. 1 resume as fontes de producáo e as características físicas dos 

radionuclídeos comumente utilizados na prática clínica em SMN. 

TABELA 1 - Radionuclídeos emissores de fóton único usados em SMN [19] 

Isótopo 
Decaimento 

principal 
Ti/2 

física 
(dias) 

Energia do fóton 
principal (keV) e 

abundancia 

201 TI Captura eletrónica 3,04 69-83 (Hg R-X) 

Método de 
producáo 

Acelerador 

xe 
1311 1 

xe 

1231 1 
1 1 1 1 ^ 

in 

9 9 R yi-. MO 

991^1-1-^ 

6 7 ^ rt 

oo 

Beta negativo 
Beta negativo 
Captura eletrónica 

Captura eletrónica 
Captura eletrónica 

Beta negativo 

Transicáo isomérica 
Captura eletrónica 

Captura eletrónica 

5,2 
8 

36 

0,55 
2,8 

2,8 

0,25 
3,26 

257 

135 
167 
81 

364 
172 
203 
375 

159 
171 
245 
740 
780 
140 
93 

185 
300 
395 
122 

(2,5%) 
(10%) 
(37%) 
(81%) 
(26%) 

(7%) 
(17%) 

(83%) 
(90%) 
(94%) 
(12%) 

(4%) 
(89%) 
(37%) 
(20%) 
(17%) 

(5%) 
(86%) 

Reator 
Reator 
Acelerador 

Acelerador 
Acelerador 

Reator 

(i) 

Acelerador 

Acelerador 
14 \ HHJLÍ i _ _ i _ i _ ~ _ r^ i _ i _ yy» ti _ 

(1) Método de produQáo - oerador de Mo 

Um dos problemas práticos enfrentados pelos SMN é o desejo de 

utilizar nuclídeos de meia-vida curta e a necessidade de ter os radiofármacos 

entregues de forma comercial em hospitais e clínicas. Por muito tempo os SMN 

buscaram radionuclídeos com meia-vida curta, porém a logística de fabricaQáo e 

transporte impedia o uso desses radionuclídeos. 
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Uma forma dG contornar essG problGma foi o sistema dG gerador dG 

radionuclídGO, quG consiste na comercializacáo dG um radionuclídGO pai dG meia-

vida longa para a utilizacáo dG SGU filho dG mGia-vida curta. Com Gsta combinacáo 

o gerador podG ser comercializado em lugares mais distantes e o radionuclídeo 

filho ser utilizado para aplicacóes clínicas sem diminuicáo significativa em sua 

atividade. Varios sistemas de geradores foram explorados ao longo dos anos, 

porem o mais importante e o gerador de MO/ IC que esta em toda parte na 

prática clínica, sendo que cerca de 75% dos estudos clínicos, atualmente, sao 

realizados com o i c. 

Para a producáo do sistema gerador de Mo/ mTc o Mo é 

químicamente purificado e inserido em uma coluna de troca iónica, que tem a 

tuncao de reter o Moeeiuiro ic. 

A coluna carregada é colocada num recipiente de chumbo, com dois 

tubos inseridos ñas extremidades da coluna para permitir sua eluicáo. Dessa 

torma o gerador de i c e comercializado, A N O . Ó apresenta uma nustracao de 
. .«« A : A + A m A » A ~ A ~ J A ~ * J ~ 99* yi_ /99m-r_ 

um sistema gerador de MO/ I C. 

u elevado índice de utwzacao do i c em bMiM e justiticado por causa 

das propriedades físicas e químicas ideáis do radioisótopo, tais como: meia-vida 

física de 6,01 horas; decaimento por emissáo de radiacáo gama pura com fótons 

de 140 keV; e a praticidade da obtencáo do radioisótopo a partir de um sistema 

gerador Mor mTc. 

A TAB. 2 apresenta os principáis sistemas geradores de radioisótopos 

para medicina nuclear. 
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FIGURA 3 — SistGma gGrador dG mTc [20 ] 

TABELA 2 - Gcradores dG radionuclídGOS dG SMN [19] 

195mi_j- l/195 A . . 
Hg/ Au 

191/^— /191 mi „ 
us/ ir 

1 8 8 \ A / / 1 8 8 I - I -W/ HG 
178\A//178m\A/ W/ W 

1 2 2 X G / 1 2 2 I 
118- r~ /118ou 

IG/ oD 
1 1 5 ^ - j / 1 1 5 m i ^ 

1 1 3 o ^ / 1 1 3 m i ^ 
bn/ in 

99R yi —/99m-r-, MO/ IC 
9 0 o „ / 9 0 \ / 

br/ Y 
8 2 o „ / 8 2 r i u 

br/ HD 
81 n k / 8 1 i r i i / w HD/ Kr 
6 8 ^ - / 6 8 ^ — 

ü6/ üa 
6 2 - 7 ^ / 6 2 ^ , , 

zn/ uu 
rG/ Mn 

T1/2 física 

Pai (dias) 
1,66 
15,4 
69,4 
21,5 
0,83 

6 
53,4 

115,1 
2,79 

10108 
25 

0,19 
287 
0,38 
0,34 

Filho (min) 
0,51 
0,08 

1018,8 
9,3 
3,6 
3,5 

270 
99,6 

361,8 
3852 

1,26 
0,22 
68,3 
9,7 
21 

Energia do fóton 
princ 

511, 
511, 

511, 

511, 
511, 
511, 

ipal (keV) 

262 
129 
155 
93 
564 

1230 
336 
392 
140 
203 
780 
191 
1080 
1173 
1424 
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2.4 ClassificaQáo dos ServiQos dG Medicina Nuclear 

Os serviQos de medicina nuclear podem variar em tamanho e campo e 

aplicaQáo, assim sendo apresentam especificidades e podem ser divididos e 

classificados da seguinte forma [21]: 

• Classe 1: InstalaQáo de serviQo de medicina nuclear onde existe somente urna 

sala com gama cámara para a aquisiQáo de imagem para diagnóstico, 

podendo estar conjugada a sala de exames. 

• Classe 2: InstalaQáo de serviQos de medicina nuclear onde há varias salas 

com gama cámara para fins de aquisiQáo de imagens para diagnóstico bem 

como locáis destinados ao emprego de fármacos para terapia. 

• Classe 3: InstalaQáo de serviQos de medicina nuclear que possuem vínculos 

académicos (hospital escola) que além de prestar serviQos da classe 2 ainda 

desenvolve pesquisas científicas relacionadas á medicina nuclear. 

2.5 Diagnóstico em Medicina Nuclear 

Atualmente as doenQas que causam maior número de mortes no 

mundo sao as doenQas cardíacas e o cáncer. De acordó com a OrganizaQáo 

Mundial de Saúde as doenQas cardíacas sao responsáveis por 17 milhóes de 

mortes por ano, quase um terQo de todas as mortes no mundo. O cáncer causa 7 

milhóes de mortes por ano. 

O diagnóstico precoce é vital para o tratamento eficiente de doenQas. A 

natureza náo-invasiva e a capacidade de diagnosticar doenQas antes mesmo da 

sua manifestaQáo física no organismo faz das técnicas de medicina nuclear urna 

ferramenta poderosa no combate a essas doenQas. 

Embora existam muitas técnicas de diagnóstico disponíveis, a medicina 

nuclear é urna das únicas que fornece informaQóes fisiológicas do órgáo de 

interesse. É esta habilidade que separa a medicina nuclear de outras 

modalidades de diagnóstico por imagem latente [22]. 

Atualmente, estáo disponíveis, aproximadamente, 100 exames 

diferentes em medicina nuclear, que incluem estudos cardiovasculares, 

esquelético, pulmonar, hepatobiliar, gastrointestinal, neurológicos, geniturinários, 

endocrinos, oncológicos e de processos infecciosos e inflamatorios. Entre os 

exames mais comuns estáo as cintilografias óssea, de coraQáo, de tireóide, de 

baQO, hepatobiliares, de inalaQáo e perfusáo pulmonar, de rins, e sistemas 
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tomográficos; Tomografia Computadorizada por Emissáo dG Fóton Único 

(SPECT) e Tomografia Computadorizada por Emissáo dG Positrón (PET). 

2.5.1 Cintilografia ÓssGa 

O principal beneficio da cintilografia óssea é a alta SGnsibilidadG em 

detectar varios tipos dG doenca dG forma prGcocG G a capacidadG dG poder avahar 

rápidamente todo o GSCJUGIGÍO a um baixo custo. DG urna forma mais ampia, a 

captacáo dos tracadores ÓSSGOS representa a atividade osteoblástica e o fluxo 

regional do osso. Qualquer condicáo médica que altere um desses fatores, de 

forma positiva ou negativa, pode dar origem a urna cintilografia óssea anormal. Na 

maioria dos casos a significancia dos achados cintilográficos é dada pelo contexto 

clínico. Sua principal indicacáo é na avaliacáo de metástases e tumores ósseos. 

u principal radionuciideo empregado nessa pratica e o le, com aose usual de 

185 a 925 MBq (15 a 20 mCi) [19]. 

2.5.2 Estudos cardiovasculares 

Existem varios procedimentos cintilográficos para diagnóstico e 

acompanhamento evolutivo das doencas cardíacas, os quais constituem cerca de 

40% do total de exames realizados em SMN. O valor dos estudos cintilográficos 

reside principalmente no fato de nao serem invasivos e de apresentarem urna boa 

exatidáo na avaliaQáo de varios parámetros funcionáis e metabólicos [23]. 

As técnicas que empregam radionuclídeos para estudo cardiovascular 

podem ser divididas básicamente em imagem de perfusáo miocárdica, 

diagnóstico de infarto agudo do miocardio, PET cardíaco, e imagem do infarto 

compactante. Essas técnicas servem para avahar diversas patologías como 

doenca arterial coronariana, infarto do miocardio e miocardite. 

Os principáis radionuclídeos usados nessas técnicas, exceto o PET 

cardiaco sao o 11 e o le. IMO caso do r b i cardiaco os radionuclídeos mais 

importantes sao HD, IM, r e o u [ i y j . 

2.5.3 Cintilografia de tireóide 

O estudo do sistema endocrino foi um dos primeiros procedimentos em 

medicina nuclear, uuando o i toi posto a disposicao da comunidade medica nos 

Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, pela Comissáo de Energía 
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Atómica, os GspGcialistas logo pGrcGbGram quG a pGrcGntagGm dG captaQáo num 

determinado ponto, apos a admimstraQao dG i, Gra medida da tunQao 

tirGoidiana. Esta medida preliminar foi aprimorada com a intervenQáo 

medicamentosa para supressáo e estímulo, com o objetivo de determinar, 

respectivamente, a autonomía ou reserva funcional da tireóide. 

A cintilografia de tireóide e os estudos de captaQáo permanecem como 

urna parte muito importante da prática da medicina nuclear, embora nao sejam 

táo usados hoje como o foram no passado. A cintilografia de tiróide permanece a 

única técnica capaz de determinar o estado funcional dos nodulos, detecta 

metástases de carcinoma diferenciado de tireóide como tecido de origem de 

algumas massas de mediastino. 

Os principáis radionuclídeos usados para imagem da glándula tireóide 
i^y.L.^r^. *■* 1311 — 123i ~ — 99m-r-, „——« —-4.;.. —.-« —«+— M m 
incluem o i, o l e o le respectivamente [\ yj. 

2.5.4 Cintilografia baQO 

O baQO serve como reservatório dos elementos sanguíneos, como local 

de seqüestro para microorganismos e partículas, como local em potencial para 

hematopoiese durante a falencia da medula óssea, bem como fonte de resposta 

celular ou humoral a antígenos estranhos. Tem um papel na produQáo de 

leucocitos, contribuí no processamento de plaquetas e tem funQáo imunológica. O 

baQO pode ser visibilizado com varios radiotraQadores por mecanismos diferentes 
y j y . y . ^ ^ 4 - ^ y . ; ; S I 4 - y . I y . A r t r « r t 9 9 m - r - , / s n w ^ f ^ / s y - . y v l y v l y j ^ l / f . . ^ y ^ y i y j y v ." -x + í j - . . . l y i y» ^ s-Jyi4-y* I ¡ y . I \ 1 1 1 I 

de cptaQáo, tais como i c-enxotre-coioidaí (tunQao do retículo endoteiiai) i-

leucocitos (migraQao de leucocitos), ic-nemacias (distriouiQao de nemacias) e 

hemácias marcadas danificadas (seqüestro). 

A cintilografia esplénica é na maioria das vezes indicada para 

pesquisar infarto, remanescente em pós-operatório, pesquisa de baQO acessório 

ou esplenose [19]. 

2.5.5 Cintilografia hepatobiliar 

Hoje a cintilografia hepatobiliar tem um campo bastante restrito, devido 

aos métodos alternativos de imagem abdominal, como a ressonáncia magnética, 

a tomografia computadorizada e a ultra-sonografia. Entretanto, os estudos 

hepáticos com radionuclídeos evoluíram e continuam dando informaQóes 

funcionáis e fisiopatológicas únicas, nao disponíveis nos métodos de imagem 
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anatómicos. As principáis indicaQóes para cintilografias hepatobiliares sao para o 

diagnóstico dG hemangiomas hepáticos, tumores hepáticos benignos e malignos, 

colecistite aguda, patologías obstrutivas das vias biliares, etc. 

Os principáis radionuclídeos usados em cintilografias hepatobiliares 
«=;_ 99m-r- 133\/- 6 7 ^ _ 181— rnn i 
sao ic, xe, üa, r [ i y j . 

2.5.6 Cintilografia de ventilaQáo e perfusáo pulmonar 

A principal indicaQáo de cintilografia de ventilaQáo/perfusáo pulmonar é 

a suspeita de embolia pulmonar. Esta é urna condiQáo freqüentemente fatal e de 

difícil análise médica, e que muitas vezes só é diagnosticada após a morte do 

paciente. As informaQóes de outros métodos diagnóstico junto á cintilografia de 

ventilaQáo/perfusáo ajudam no diagnóstico de embolia pulmonar. A técnica 

também é indicada em casos de doenpas obstrutivas crónicas. 

Sao duas classes de radiofármacos usados para estudos de ventilaQáo: 

os gases radioativos e os aerossois. us gases radioativos inciuem o xe, xe 

e Kr. uentre estes, o mais usado e o xe, cuja meia-vida e de o,¿/ días, o 

que facilita sua distribuiQáo e seu armazenamento no laboratorio de medicina 

nuclear. Está disponível comercialmente na forma de frasco com doses única e 

múltipla. 

Comumente, urna dose de 370 a 740 MBq (10 a 20 mCi) é 

administrada por inalaQáo para pacientes adultos. 

Urna alternativa aos estudos de ventilaQáo com gases radioativos sao 

os radioaerossóis. Varios aerossóis foram testados para estudo de ventilaQáo. O 

agente de escolha atual e o único aprovado pela autoridade regulamentar dos 

Estados Unidos da América FDA (Food and Drug Administration) é o aerossol de 
mTc-pentetato ( mTc-DTPA) [19]. 

2.5.7 Cintilografia renal 

Os radionuclídeos tém sido usados para avahar a funQáo renal desde 

1950. Os primeiros estudos usavam sonda externa e nao produziam imagem, 

apenas histogramas atividade/tempo que evidenciavam o clareamento renal do 

radiotraQador. 

Os estudos com a sonda foram substituidos por exames realizados em 

gama-cámaras acopladas a computador, que permitem a aquisiQáo e o 
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procGSsamento dG Gxames dinámicos. EstGS métodos mais modernos permitGm 

Gstudos sofisticados do fluxo sanguíneo renal, da funcáo renal, da anatomía e da 

integridade do sistema coletor. Varios radiofármacos diferentes foram utilizados 

para atender a esta categoría diagnóstica, entretanto o radiofármaco usado para 

ooter imagem e o i c-u i KA [ I yj. 

2.5.8 Sistemas tomográficos 

A imagem radionuclídica convencional tem urna limitacáo que é a 

perda de contraste do orgáo alvo, devido a radioatividade localizada ñas 

estruturas vizinhas, que se superpóe áquela localizada no órgáo alvo. O principal 

objetivo dos sistemas tomográficos de imagem é urna visáo mais apurada da 

distribuicáo da radoatividade no paciente, com melhor definicáo dos detalhes da 

imagem. Técnicas tomográficas tem sido desenvolvidas para SPECT e PET. 

A tomografia por emissáo de fóton único é urna técnica tomográfica da 

medicina nuclear que faz uso de raios gama. É semelhante á técnica 

convencional de diagnóstico em medicina nuclear. A diferenca está na forma de 

aquisicáo e tratamento da imagem adquirida. No SPECT a gama cámara adquire 

múltiplas imagens do paciente em 2 D a partir de varios ángulos. Após a 

aquisiQáo dos dados as imagens sao reconstruidas em um computador por meio 

de algoritmos, assim as imagens podem ser trabalhadas de forma tomográfica a 

partir de qualquer eixo, ou em reconstrucóes em 3D, semelhante ás técnicas de 

CT, ressonáncia magnética nuclear e o PET. 

As principáis aplicacóes do SPECT sao estudos funcionáis cardíacos, 

certos tumores e estudo funcional do cerebro. Os principáis radionuclídeos 

empregados nestas técnicas sao i, m, l i e i c [ i 4 , iy j . 

A tomografia por emissáo de positrón é um tipo de tomografia possível 

apenas por que ocorre a aniquilacáo dos pósitrons com subseqüente emissáo de 

radiacáo gama. Quando os pósitrons se aniquilam por combinacáo com elétrons 

negativos, dáo origem a dois fótons de 511 keV na mesma direcáo, porém com 

sentidos opostos (180). Em contraste com a imagem do SPECT, que detecta 

eventos individualizados, a imagem PET requer dois detectores dispostos em 

lados opostos do objeto para por detectar os pares de fótons. 

Os radionuclídeos usados no PET sao necessariamente diferentes dos 

usados nos restantes exames da medicina nuclear, já que para esta última é 
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importantG a Gmissáo dG fótons gama, Gnquanto o PET SG basGia no dGcaimGnto 

daquGlGS núcleos que emitem pósitrons. A TAB. 3 resume as características 

físicas dos principáis radionuclídeos emissores de pósitrons 

O PET é usado na análise de perfusáo sanguínea e da atividade de 

diferentes regióes do cerebro, para detectar áreas isquémicas e fibrosadas do 

coracáo, e em estudos oncológicos para distinguir massas benignas de malignas 

no pulmáo, colon, mama, linfomas e na deteceáo de metástases. Estudos 

oncológicos constituem 90% dos PET feitos atualmente [23]. 

TABELA 3 - Radionuclídeos emissores de positrón usados em SMN [19] 

Isótopo T i * física 
(min) 

Energia do 
positrón 

(MeV) 

Penetracáo em 
partes moles 

(mm) 
1 1 ^ 

IM 

u 
1 8 ^ r 

6 8 ^ — 

8 2 r i u 
HD 

20 
10 
2 

110 
68 
1,3 

0,96 
1,19 
1,73 

0,635 
1,9 

3,15 

4,1 
5,4 

7,3 
2,4 

8,1 
15,0 

Método de 
producáo 

Acelerador 
Acelerador 
Acelerador 
Acelerador 
oerador ( b6) 
oerador ( br) 

Um avanco ainda maior na tecnología destes equipamentos foi o 

advento dos PET/CTs. Estes sistemas constituidos por um PET unido a um 

tomógrafo helicoidal (CT) de atributo diagnóstico, permitindo a sobreposicáo (ou 

fusáo) das imagens metabólicas do PET as imagens anatómicas do CT. Sao 

capazes de associar á alta sensibilidade metabólica e alta resolucáo espacial do 

PET urna correlacáo anatómica até entáo inconcebível, possibilitando a deteceáo 

precoce e a localizacáo precisa de urna lesáo. O PET/CT representa o estado da 

arte em tomografia por emissáo de pósitrons [19]. 

O PET e principalmente o PET/CT vém revolucionando grandes áreas 

da medicina moderna, particularmente a Oncología, a Cardiología e a Neurología. 

Em Oncología, tem sido usada para distinguir processos malignos de benignos, 

no estadiamento, deteceáo de recidiva, avaliacáo precoce e tardia da resposta á 
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terapia, na determinacáo do prognóstico G da mudanca dG conduta clínica dG 

pacientes com diversos tipos de tumores malignos. Em Neurología, seu uso mais 

importante tem sido no diagnóstico diferencial das demencias. Em Cardiología, 

tém sido empregados principalmente na deteceáo do miocardio hibernante [23]. 

Embora em termos mundiais o PET/CT ainda seja urna tecnología 

bastante nova, já existem trabalhos importantes na literatura mostrando que a 

fusáo das imagens PET/CT é superior as imagens do PET e as imagens do CT 

¡soladas na deteceáo do tumor primario, de linfonodos acometidos e das 

metástases [24]. 
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3. REJEITOS RADIOATIVOS 

As aplicacóes nuclGares quG envolvem o uso dG matGriais radioativos, 

indGpGndGntG dG sua finalidade, geram rGJGitos radioativos GITI alguma Gtapa dG 

SGU manusGio. Os rGJGitos radioativos gerados dGVGm ser gerenciados dG modo 

quG possa garantir a protecáo á saúdG do homGm G do meio ambiGntG, SGITI 

proporcionar encargos indevidos á geracáo futura. 

RGJGÍÍO radioativo é definido pelo Organismo Internacional dG Energía 

Atómica (01EA) como "qualquer material que contenha ou esteja contaminado 

com radionuclídeos em concentragóes ou valores de atividade maiores que os 

limites estabelecidospela autoridade competente"'[25]. 

Já a Comissáo Nacional dG Energía Nuclear (CNEN) define rejeito 

radioativo como sendo "qualquer material resultante de atividades humanas, que 

contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isengáo, 

especificadas na Norma CNEN-NE-6.02 Licenciamento de Instalagóes 

Radioativas, e para o qual a reutilizagáo é impropria ou nao prevista" [26]. 

Os rejeitos radioativos podem ser classificados por diversos criterios: 

requisitos de seguranca para seu manuseio; estágio de desenvolvimento da 

industria nuclear em um país; regulamentos e normas de transporte; 

características físico-químicas; e, de acordó com a concentracáo de materiais 

radioativos presente nos rejeitos. Sao comumente utilizados nestas classificacóes 

os termos "nivel baixo", "nivel medio" e "nivel alto", e embora os valores 

numéricos que diferenciam estes termos sejam distintos em diversos países, 

seguem os mesmos conceitos, que sao: 

• rejeitos de nivel baixo — nao requerem blindagem para manuseio e 

transporte; 

• rejeitos de nivel medio — requerem blindagem para manuseio e transporte 

e nao sao geradores de calor; 

• rejeitos de nivel alto — requerem blindagem para manuseio e transporte e 

também resfriamento, urna vez que sao geradores de calor. 
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Na prática, utiliza-SG principalmentG a classificaQáo refGrentG as 

caractGrísticas físicas G químicas G ao tipo dG tratamGnto quG o rejeito será 

submGtido. 

No Brasil a classificaQáo GITI vigor basGia-SG na forma física, na 

concentraQáo dG atividadG G nos tipos dG emissores presentes [27]. 

Os rGJGitos radioativos podGm ser ainda classificados dG acordó com a 

sua origcm, sendo divididos em tres principáis grupos: rGJGitos do ciclo do 

combustívGl, rGJGitos dG dGseomissionamGnto G rGJGitos institucionais. 

Os rGJGitos do ciclo do combustívGl sao aqueles gerados durante a 

etapa do ciclo de fabricaQáo e utilizaQáo do combustível nuclear, desde a 

mineraQáo até o reprocessamento. 

Descomissionamento significa o conjunto de práticas adotadas no final 

da vida útil de urna instalaQáo, para inativá-la de forma segura. Estas práticas 

podem variar de um simples fechamento de urna instalaQáo com remoQáo mínima 

de materiais radioativos, a urna completa remoQáo da instalaQáo e por esse 

motivo as características dos rejeitos radioativos gerados variam muito. 

Os rejeitos institucionais sao aqueles gerados na produQáo e aplicaQáo 

de radioisótopos na industria, clínicas médicas, hospitais, centro de pesquisa, 

agricultura etc.. 

O setor nuclear dispensa atenQáo especial para a questáo dos rejeitos 

radioativos, já que estes representam riscos potenciáis para o homem devido á 

emissáo de radiaQóes que podem provocar lesóes no organismo. 

O conjunto de atividades, administrativas e técnicas, relacionadas ao 

manuseio dos rejeitos é chamado coletivamente de gerencia de rejeitos 

radioativos e visam, por um lado, proteger as pessoas e ecossistema existente 

hoje e, por outro lado, legar á posteridade estes rejeitos em urna forma que nao 

causem danos inaceitáveis e que nao seja um problema que as futuras geraQóes 

tenham que resolver. 

O setor nuclear sempre dispensou atenQáo especial aos rejeitos 

radioativos do ciclo do combustível, já que é a classe que gera maior volume de 

rejeitos bem como os de maior concentraQáo de atividade quando comparado 

com as outras classes de rejeitos [28]. Entretanto, a crescente utilizaQáo de 

substancias radioativas ñas mais diversas áreas despertou também urna atenQáo 
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GspGcial para os rejGitos radioativos das aplicaQóes nuclGares. No Brasil a 

legislaQáo específica para GSÍG tGma é a Norma CNEN-NE-6.05 [7]. 

No capítulo cinco dGSsa Norma, aprGSGnta-SG urna sériG dG rGquisitos 

para a operaQáo dG um sistema dG gestáo dos rejeitos radioativos em urna 

instalaQáo radioativa, incluindo exigencias para as edificaQóes, os GquipamGntos G 

os matGriais utilizados para a embalagem, transporte G armazenamento dos 

rGJGitos G também exigencias para aspectos administrativos do sistema, como 

registro e arquivo, treinamento e credenciamento de pessoal, autorizaQáo de 

descarte de rejeitos, entre outros [7]. 

Nao há dúvidas que este documento é um marco relacionado á gestáo 

dos rejeitos radioativos em instalaQóes radioativas e ajuda em grande parte no 

papel de orientar no projeto de um sistema de gestáo em instalaQóes radioativas 

de usuarios de isótopos. No entanto, por tratar de diferentes tipos de instalaQóes 

acabou abordando de forma generalizada, nao considerando aspectos 

particulares das diferentes instalaQóes, como é o caso dos serviQos de medicina 

nuclear. 

A falta de um documento de referencia que forneQa orientaQóes sobre 

como cumprir as exigencias regulatórias de um sistema de gerencia de rejeitos 

radioativos, em conformidade com a Norma CNEN-NE-6.05 [7], dificulta o projeto 

da instalaQáo e a documentaQáo do pedido de licenQa. Na maioria das vezes, na 

busca de soluQóes para a gestáo dos rejeitos radioativos gerados ñas instituiQóes 

da área da saúde, recorre-se á literatura internacional, seja para questóes mais 

genéricas [29, 30], seja para tópicos específicos como minimizaQáo da quantidade 

gerada [31, 32], caracterizaQáo e classificaQáo de rejeitos [33], seguranQa física 

dos rejeitos [34], ou ainda no planejamento das instalaQóes, dos custos e 

conformidade com leis e regulamentos [35]. 
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4. METODOLOGÍA 

Para o dGSGnvolvimento do presGntG trabalho, quatro atividadGS 

principáis foram realizadas: 

• IdentificaQáo G quantificaQáo dos SMN: realizado por meio dG consulta ao 

banco dG dados do Sistema Integrado dG InformaQóes GITI InstalaQóes 

Radioativas (SINRAD) da Comissáo Nacional dG Energía NuclGar (CNEN), 

ondG SG Gncontram discriminados nomG, localizaQáo G data do vGncimGnto 

dG certificaQáo dG todos os SMS licenciados no país [15]. 

• IdentificaQáo e caracterizaQáo dos radioisótopos usados nos SMN: 

realizado por meio de consultas bibliográficas sobre os departamentos de 

radiofarmácia dos Institutos da CNEN [9, 10]. As informaQóes que 

possibilitaram a identificaQáo dos radioisótopos produzidos e importados, 

suas características físicas e químicas, os principáis centros consumidores, 

bem como as perspectivas do setor no país foram avahadas por meio da 

coleta de dados dos Institutos da CNEN [38]. 

• Levantamento bibliográfico sobre a gestáo dos rejeitos radioativos em 

SMN: a consulta literaria foi realizada buscando tanto aspectos técnicos da 

gestáo, como aspectos regulamentares e normativos. As normas e 

regulamentos da CNEN foram as principáis fontes da bibliografía nacional. 

A principal fonte de busca por bibliografías internacionais se deu junto ao 

acervo da International Nuclear Information System (INIS) [39], a base de 

dados do Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) e o sistema 

de informaQóes da Empresa Nacional de Residuos Radioativos da 

Espanha (ENRESA) [40]. Dentre os títulos internacionais utilizados 

destacam-se as series do OIEA. 

• Visitas Técnicas a SMN de Sao Paulo: visita a cinco SMN da classe 2 

localizados na cidade de Sao Paulo. Os serviQos visitados apresentavam 

variaQóes em relaQáo ao tamanho, estrutura física, quantidade de exames 

realizados bem como na quantidade de rejeitos radioativos gerados. 
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O objGtivo gGral das visitas foi dGSGnvolver um estudo sobre a infra-

Gstrutura física G administrativa dGstinada á gcstáo dos rejeitos radioativo. Tal 

Gstudo visava identificar os problemas relacionados ao gerenciamento de rejeitos 

radioativos nos SMN e propor soluQóes com base ñas normas da CNEN e ñas 

recomendaQóes d 01EA. 

4.1. SMN licenciados no Brasil 

As informaQóes para a identificaQáo e a quantificaQáo dos SMN 

licenciados no país foram obtidas por meio de consultas ao banco de dados do 

Sistema Integrado de InformaQóes em InstalaQóes Radioativas (SINRAD) da 

CNEN. Neste banco, encontram-se discriminados o nome, a localizaQáo e a data 

do vencimento de certificaQáo de todos os SMN licenciados, no entanto, essas 

informaQóes estáo dispostas de forma aleatoria quanto a sua distribuiQáo regional 

e os SMN classificados por ordem crescente de matrícula na CNEN [15]. 

As informaQóes obtidas foram selecionadas e classificadas com o 

propósito de obter resultados que indicassem a distribuiQáo dos SMN por regióes 

bem como a quantificaQáo dos mesmos, tendo assim a dimensáo do total de SMN 

que realizam a gestáo de rejeitos radioativos. 

Os resultados alcanQados indicam que há no Brasil 282 ServiQos de 

Medicina Nuclear (SMN), dos quais 164 estáo localizados na regiáo sudeste, 57 

na regiáo sul, 39 na regiáo nordeste, 15 na regiáo centro-oeste e 7 na regiáo 

norte, como demonstrado na FIG. 4. 

Com a segregaQáo mais apurada das informaQóes contidas no SINRAD 

foi possível compilar informaQóes da localizaQáo e da quantidade dos SMN 

distribuidos no territorio nacional. Ñas TAB. 4, 5, 6, 7 e 8 sao apresentadas as 

distribuicóes dos SMN no Brasil. 
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FIGURA 4 - Distribuicáo dos SMN em territorio nacional. 

TABELA 4 — Localizacáo dos SMN da Regiáo Sudeste 

Estado Municipio Número de 
SMN 

Espirito Santo 

Minas Gerais 

Total no 
Estado 

Vitoria 
Cachoeiro do Itapemirim 

Colatina 
Sorra 

Vila Velha 
Belo Horizonto 

Barbacona 
Governador Valadares 

Ipatinga 
Juiz do Fora 

Montos Claros 
Nova Lima 
Ponte Nova 

Liberaba 
Varginha 
ViQosa 

5 
1 
1 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 21 

9 
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TABELA 4 — Localizacáo dos SMN da Regiáo SudGStG (cont.) 
Estado 

Rio dG JanGiro 

Sao Paulo 

Municipio 

Barra Mansa 
Campo dos GoytacazGS 

DuquG dG Caxias 
Itapcruna 

Macaé 
Niterói 

Nova Friburgo 
Nova Iguacu 

PGtrópolis 
Rio dG JanGiro 
Volta Redonda 

Americana 
Aracatuba 
Araraquara 

BarrGtos 
Bauru 

Botucatu 
Campiñas 
Catanduva 

Franca 
Jaú 

Jundiaí 
Limcira 
Marília 
Osasco 

Piracicaba 
Presidente Prudente 

Ribeiráo Preto 
Santo André 

Santos 
Sao Bernardo do Campo 

Sao Carlos 
Sao José do Rio Preto 
Sao José dos Campos 

Sao Paulo 
Sorocaba 
Taubaté 

Votuporanga 

Número 
de SMN 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 

22 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
3 
1 
8 
2 

44 
3 
1 
1 

Total no 
Estado 

97 
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TABELA 4 — Localizacáo dos SMN da Regiáo Sul 
Estado 

Paraná 

Santa Catarina 

Rio GrandG do Sul 

Municipio 

Campo Mouráo 
Cascavel 
Curitiba 
Londrina 
Maringá 

Ponta Grossa 
Sao José dos Pinhais 

Umuarama 
ChapGcó 
Criciúma 

Florianópolis 
Itajaí 

Joinville 
Sao José 
Canoas 

Caxias do Sul 
Erechim 
LajGado 

Novo Hamburgo 
Passo Fundo 

PGlotas 
Porto Alegre 
Rio Grande 
Santa Maria 

Número 
de SMN 

1 
3 
11 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
1 
2 

Total no 
Estado 

57 

TABELA 6 — LocalizaQáo dos SMN da Regiáo NortG 

Estado 

Amazonas 
Para 

Tocantins 

Municipio 

Manaus 
Belém 
Palmas 

Número 
de SMN 

1 
4 
2 

Total no 
Estado 

1 
4 
2 
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TABELA 7 - Localizacáo dos SMN da Regiáo NordGStG 

Estado 

Alagoas 
Bahia 

Maranháo 

CGará 

Paraíba 

Pernambuco 

Piauí 
Rio GrandG do NortG 

ScrgipG 

Municipio 

MacGió 
Fcira dG Santana 

Itabuna 
Salvador 

Vitoria da Conquista 
Impcratriz 
Sao Luis 
Barbalha 
Fortaleza 

Campiña Grande 
Joáo Pessoa 

Caruaru 
Recite 

Teresina 
Natal 

Aracaju 

Número 
de SMN 

5 
1 
1 
7 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
5 
1 
3 
1 

Total no 
Estado 

39 

TABELA 8 - Localizacáo dos SMN da Regiáo Centro-Oeste 
Estado 

Distrito Federal 

Goiás 

Mato Grosso do Sul 

Mato Grosso 

Municipio 

Brasilia 
Taguatinga 

Anápolis 
Goiánia 

Campo Grande 
Dourados 
Cu i aba 

Número 
de SMN 

5 
1 
1 
2 
2 
1 
3 

Total no 
Estado 

6 

3 

3 
3 
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4.2 Radioisótopos usados em SMN 

O uso dG radioisótopos para fins diagnósticos G terapéuticos SG dá por 

meio dG uma grande quantidadG dG radionuclídGos quG podGm ser administrados 

ao pacicntG por via oral, endovenosa G por inalacáo. A atividadG dos 

radionuclídGos GmprGgados G sua forma física dependem dG sua aplicacáo, G 

influGnciam diretamente ñas características dos rejeitos radioativos gerados. As 

TAB. 9 e 10 apresentam um resumo das características físicas dos principáis 

radionuclídeos utilizados para terapia e diagnóstico em medicina nuclear. 

TABELA 9 — Radionuclídeos utilizados em terapia [36, 37] 

Isótopo T1/2 Principal aplicacáo 
Atividade típica 
por aplicacáo 

Rejeitos 
gerados 

32 r 14,ó O 

UU ¿,o O 

80m Br 4,4¿ n 

89 Sr 50,5 d 

90v/ Y 

131 

Tumores hepáticos, 
metástases ósseas 
Tumores diversos 

Carcinoma de mama 

Tratamento paliativo da dor 
causado pela metástase óssea. 

2,7 d Atrites, reumatismo, etc. 

Até 200 MBq Sólido, líquido 

Até1 GBq Sólido, líquido 

Até 300 MBq Sólido, líquido 

Até 300 MBq Sólido, líquido 

I 8,0 d Tratamento de hipertireoidismo Até11 GBq Sólido, líquido, 
e cáncer excretas 

125 I 60 d Tumores neuroendócrinos, 
carcinoma de mama 

153 bm 4/ n 

169 

186 

188 

Er 9,3 d 

Re 3,8 d 

Re 17 h 

Tratamento paliativo da dor Até 8 GBq Sólido, líquido 
causado pela metástase óssea. 

198 

Sinovectomia 

Sinovectomia, carcinoma 
medular de tireóide 

Hadionuciideo potencial 

Au ¿,í d binovectomia, terapia intratecaí 

Até 500 MBq Sólido, líquido 

Até 500 MBq Sólido líquido 

Até 500 MBq Sólido, líquido 

Uma sene de compostos esta sendo investigada para a marcaQao com He, cujo objetivo 
principal é identificar os compostos que apresentem características farmacocinéticas para o 
uso terapéutico. 
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TABELA 10 - RadionuclídGOS utilizados em diagnóstico [36, 37] 

Isótopo 

IM 

1 i p 

U 

18^ r 
381/ K 

oa 
6 7 ^ rt 

6 8 ^ — 
üa 

7 5 D ^ 

Br 
7 6 D ^ 

Br 
81mi/„ 

Kr 
82riu 

HD 
85o „ 

br 
9 9 m j c 

123i I 

127 v ^ 
xe 

133 \/~ 
xe 

137 v ^ 
xe 

T1/2 

10 m 

20,4 m 

122 s 

1,8 h 

7,6 m 

4,54 d 

3,3 d 

68,2 m 

98 m 

16,2 h 

13,3 s 

76 s 

64,8 d 

6,0 h 

13,2 h 

36,4 d 

5,27 

Principal aplicacáo 

PET 

PET 

PET 

PET 

PET 

Diagnóstico médico 

Estudo de tumores hepáticos 

PET 

Diagnóstico médico 

Diagnóstico médico 

Estudo de ventilaQáo 
pulmonar 

PET 

Diagnóstico médico 

Diagnóstico médico 

Diagnóstico médico 

Estudo de ventilaQáo 
pulmonar 

Estudo de tumores hepáticos 
e de ventilaQáo pulmonar 

Estudo de ventilaQáo 
pulmonar 

Atividade 
típica por 
aplicacáo 
Até 2 GBq 

Até 2 GBq 

Até 500 MBq 

Até 500 MBq 

Até 1 GBq 

AtélOO MBq 

Até 200 GBq 

Até 2 GBq 

— 

Até 6 GBq 

— 

Até 50 MBq 

Até 100 GBq 

Até 500 MBq 

Até 200 MBq 

-

Até 740 MBq 

Rejeitos 
gerados 

Sólido, líquido 

Sólido, líquido 

Sólido, líquido 

Sólido, líquido 

Sólido, líquido 

Sólido, líquido 

Sólido, líquido 

Sólido, líquido 

Sólido, líquido 

Sólido, líquido 

Gasoso, líquido 

Sólido, líquido 

Sólido, líquido 

Sólido, líquido 

Sólido, líquido 

Gasoso, sólido 

-

Gasoso, sólido 

4.3 Visitas aos SMN do Municipio de Sao Paulo 

Durante o período de fevereiro á agosto de 2007 foram realizadas 

visitas a cinco SMN, dois públicos e tres privados, denominados neste trabalho de 

SMN A, SMN B, SMN C, SMN D e SMN E. Todas as visitas tiveram duraQáo 

aproximada de um mes, (quatro horas diarias de segunda á sexta-feira). Todas as 
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visitas foram autorizadas G supGrvisionadas pGlos responsáveis GITI radioproteQáo 

dos respectivos serviQos. 

Todos os SMN visitados tém autorizaQáo dG funcionamento expedida 

pela CNEN, sendo o plano de gerencia de rejeitos radioativos um dos requisitos 

para a autorizaQáo. 

A TAB. 11 apresenta o período em que os SMN foram visitados bem 

como o número de exames realizados mensalmente. 

TABELA 11 — SMN do Municipio de Sao Paulo visitados 

SMN Período das 
visitas Aplicacáo N° de exames 

realizados (mes) 
A 

B 

C 

D 

E 

Fev — Mar 

Abr — Mai 

Mai — Jul 

Jul — Ago 

Ago 

Diagnóstico/terapia 

Diagnóstico/terapia 

Diagnóstico 

Diagnóstico 

Diagnóstico/terapia 

489 

2125 

625 

300 

800 

Os rejeitos radioativos resultantes do uso de fontes de radiaQáo nesses 

SMN contém radionuclídeos emissores p-puro ou p-y de meia-vida curta e baixo 

nivel de radiaQáo, e representam pouco risco quando manuseados 

adequadamente. Básicamente, tres fluxos de rejeitos sao gerados: excreta, 

sólidos e perfuro-cortantes. 

A excreta dos pacientes submetidos a procedimentos de Medicina 

Nuclear é liberada diretamente na rede de esgoto sanitario. 

Os rejeitos sólidos sao constituidos em sua maioria por material de 

higiene e limpeza (papel absorvente, algodáo, tecidos), material de forraQáo 

(cobertura de leitos e travesseiros), objetos de uso pessoal (talheres, pratos, 

escovas) e material de seguranQa (luvas, sapatilhas). 

As seringas, agulhas e os pequeños frascos onde os radioisótopos 

foram transportados e manipulados constituem os perfuro-cortantes. 

Os rejeitos sólidos sao coletados em sacos plásticos exclusivos para 

rejeitos radioativos e posteriormente armazenados para futura gestáo. Os perfuro-
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cortantGS sao colGtados GITI caixas dG papGláo especiáis G também sao 

armazGnados para futura gcstáo. 

A maioria dos rGJGitos radioativos dG SMN apresenta características 

que possibilitam a sua liberacáo ¡mediata do controle regulatório ou, após um 

período de decaimento, dentro de condicóes e limites estabelecidos pela CNEN. 

O objetivo geral das visitas foi avahar a infra-estrutura física e 

administrativa destinada á gestáo desses rejeitos radioativos, tais como 

localizacáo, material utilizado para revestimento de piso e paredes, e seguranca 

física. Estes e outros aspectos relevantes da gestáo de rejeitos em SMN seráo 

apresentados e discutidos a seguir. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÓES 

Todos os aspectos relacionados á gestáo do rejeitos radioativos que 

foram avahados durante a execuQáo deste trabalho seráo discutidos a seguir. 

Para cada tópico, seráo apresentadas, primeramente, as recomendaQóes G 

informaQóes indicadas ñas referencias bibliográficas consultadas, posteriormente 

seráo apresentadas as situaQóes encontradas durante as visitas G, finalmonto, 

seráo apresentadas as sugestóes propostas. 

5.1 Local izaQáo do depósito 

A Norma 6.05, em SGU capítulo cinco, ostaboloco criterios sobro a 

dofiniQáo do local para o armazenamento provisorio do rejoitos, dontre os quais: 

"... situar-so distante das ároas normáis de trabalho..." [7]. RecomendaQóes 

internacionais nao especificam urna localizaQáo para o armazenamento provisorio 

de rejeitos. Recomendam apenas que o depósito deve estar localizado fora das 

rotas disponíveis ao público e de acesso fácil para o transporte ou descarte do 

rejeito [42]. 

Ñas visitas observou-se que todos os SMN visitados dispunham de um 

local exclusivo destinado ao armazenamento provisorio de rejeitos, porém com 

localizaQáo muito variada. As figuras a seguir (FIG. 5, 6, 7, 8 e 9) apresentam 

NustraQóes que representam os SMN visitados, evidenciando apenas os locáis de 

maior geraQáo de rejeitos e localizaQáo do depósito de rejeitos. A FIG. 5 

apresenta um esquema do SMN A. 

A — Lab. de manipulaQáo de 
radioisótopos; 

B — Sala de administraQáo 
dos radioisótopos; 

C — Depósito de rejeitos 
radioativos. 

FIGURA 5 - Servigo de medicina nuclear A 
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O SMN B foi o maior servigo visitado. Ele faz parte de um grande 

complexo hospitalar com varias especialidades médicas e é separado fisicamente 

em tres partes dentro de dois edificios, como é representado na FIG. 6. 

A - Quarto destinado ao 

tratamento com iodo; 

B -SMNB; 

C - Depósito de rejeitos 

radioativos. 

FIGURA 6 - Servigo de medicina nuclear B 

O SMN C é urna edificagáo constituida de dois pavimentos; um andar 

superior destinado a administragáo e um andar terreo dedicado as aplicagóes 

técnicas do SMN. Na FIG. 7 apresenta-se a localizagáo do SMN C. 

A - Depósito de rejeitos radioativos; 
B - Lab. de manipulagáo de 
radioisótopos; 
C - Sala de administragáo dos 
radioisótopos; 
D - Depósito de rejeitos radioativos 
(caixa de concreto com tampa). 

FIGURA 7 - Servigo de medicina nuclear C 
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O dopósito dG reJGitos do SMN D é conjugado com o laboratorio dG 

manipulaQáo dG radioisótopos, como aprGSGntado na FIG. 8. 

A — Depósito de rGJGitos radioativos; 

B — Lab. dG manipulaQáo dG radioisótopos; 

C — Sala dG administrado dos radioisótopos. 

FIGURA 8 — Servido dG medicina nuclear D 

O depósito de rejeitos do SMN E é conjugado com o laboratorio de 

manipulaQáo de radioisótopos, como apresentado na FIG.9. 

A — Depósito de rejeitos radioativos; 

B — Lab. de manipulaQáo de radioisótopos; 

C — Sala de administrado dos radioisótopos. 

FIGURA 9 — Servido de medicina nuclear E 

As distancias entre os laboratorios de manipulaQáo de radioisótopos e 

os depósitos de rejeitos radioativos dos SMN estáo apresentadas na TAB. 12. 

Todos os SMN visitados dispunham de um local exclusivo para o 

armazenamento provisorio de rejeitos, entretanto tais depósitos sao adaptaQóes 

de locáis destinados a outro propósito. 

Os SMN devem possuir depósito de rejeitos radioativos, cuja 

localizaQáo depende do volume de rejeitos gerado, podendo ser o próprio 

laboratorio ou até urna sala exclusiva, preparada e dedicada ao armazenamento 

de rejeitos. Em qualquer caso o local deve ser o mais próximo da sala de 

manipulaQáo de radioisótopos, se possível tendo interligaQáo entre eles para que 

o percurso de transporte do rejeito seja reduzido, restringindo assim o perímetro 

de possíveis acidentes. 
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TABELA 12 - Locáis dG armazenamento dG reJGitos radioativos 

SMN Distancia Gntre o dGpósito dG rejeitos G O 

laboratorio dG manipulacáo dG isótopos 

A 

B (i) 

C 

D 

E 

20 m (subsolo do SMN) 

200 m (localizado fora do SMN) 

20 m G o outro conjugado ao laboratorio 

Conjugado ao laboratorio 

Conjugado ao laboratorio 

Via dG acGsso 

laboratorio/Depósito 

Escadas 

Corredores e 

elevadores 

Por uma sala 

(2) 

(2) 

— Distancia entre o armazem de rejeitos e o quarto de tratamento de aproximadamente oUU m 
(2 ) [-* _ Í— i. l _ A l i. _ £ _ " ! . _ i _ i _ " l _ " = " _ i " £ " _ - l _ " _ 

— rorta trancada. Abertura teita somente por pessoa autorizada e em ocasioes justiticaveis. 

5.2 Transporte interno de rejeitos radioativos 

O transporte do rejeito radioativo é requerido, sempre que for remover 

o rejeito radioativo do local onde ele é produzido até o local onde será 

armazenado. Em casos de volumes consideráveis de rejeitos será empregado 

veículo para o transporte interno dos mesmos. 

Quanto ao transporte realizado no interior de instalacóes, a legislacáo 

nacional determina que este deve "ser supervisionado e efetuado de acordó com 

procedimentos elaborados pelo supervisor de radioprotegáo da instalagáo" [43]. 

Uma das recomendacóes internacionais que trata do transporte interno 

dos rejeitos radioativos é bem específica no que diz respeito as características do 

veículo e também ao planejamento de rota de transporte de rejeitos [42]. 

Entre os SMN visitados, apenas um (SMN B) faz uso de veículo para o 

transporte interno dos rejeitos. O uso do veículo pelo SMN B se justifica pela 

distancia entre os locáis onde os rejeitos sao produzidos até o local onde sao 

armazenados. Outro fator que justifica o emprego de um veículo é a quantidade 

de rejeitos gerados por esse serviQo. Na TAB. 13, sao apresentadas as 

quantidades de rejeitos radioativos gerados pelos SMN visitados. 
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TABELA 13 — QuantidadG dG reJGitos gGrados pelos SMN visitados 

Volume mensal Massa mensal 
SMN (Lj (kg) 

A i*) 4 A C 

B 13025 1302 
C 450 85 
D 330 65 
E 4350 475 

nao informado 

O VGÍCUIO GmprGgado no SMN B é um carro dG máo, muito SGmGlhantG 

a um VGÍCUIO utilizado no transporte de roupa hospitalar, constituido de material 

plástico, com quatro rodas e com a cor predominante branca, fechado, em forma 

de cesto, sem tampa, com capacidade interna de 660 litros. Nao possui divisorias 

internas e nem sinalizacáo externa. 

O modo de transporte e o itinerario devem ser planejados, de forma 

que o número de viagens e o tempo no qual a carga fique em tránsito sejam 

reduzidos ao mínimo. É recomendado ainda que esse procedimento seja feito em 

horarios de menor movimento e nao coincidentes com a distribuicáo de roupas, 

alimentos e medicamentos, períodos de visita e, se possível, no final do 

expediente de trabalho. 

Antes da acomodacáo dos embalados de rejeitos no veículo deve-se 

observar se estes estáo intactos e sejam capazes de suportar as condicóes de 

transporte sem extravasar seu conteúdo. 

O veículo utilizado no transporte de rejeitos deve possuir as seguintes 

características: 

• ser de fácil manuseio, levando-se em consideracáo a massa, o volume e a 

geometría do mesmo; 

• ter sua superficie externa livre de saliéncias, com bordas e cantos 

arredondados, de forma a poder ser fácilmente descontaminado; 

• ser constituido de material rígido, lavável e impermeável; 

• ser próvido de tampa; 

• ser próvido de rodas revestidas de material que reduza trepidacóes; 

• possuir o símbolo internacional de presenca de radiacáo ionizante (trifolio 

de cor preta ou magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, 



47 

acrescido da Gxpressáo "REJEITO RADIOATIVO", em local dG fácil 

visualizaQáo; 

• possuir tamanho quG comporte os reJGitos gGrados diariamentG pGla 

instalaQáo dG forma CJUG diminua o máximo possívGl o número dG viagens; 

• nao ser utilizado para armazenamento ou transporte dG outras 

rriGrcadorias; 

• suportar possívGis choquGS mecánicos; 

• tGr capacidadG dG rGtGr fluidos em seu interior e nao possuir válvula de 

drenagem no fundo; 

• ser manipulado, exclusivamente, por funcionarios autorizados, treinados e 

informados sobre os riscos radiológicos associados ao transporte [ 42 ]; 

• ter fixados em sua tampa as rotas e os horarios de transporte. 

5.3 SinalizaQáo e fixaQáo de procedimentos 

A CNEN determina que o local destinado a deposiQáo inicial de rejeitos 

seja classificado como área restrita, devendo ser identificado com o símbolo 

internacional de radiaQáo em sua porta [17]. Essa recomendaQáo é encontrada 

também em todas as referencias internacionais que tratam do tema. 

A norma da CNEN que trata específicamente da gestáo dos rejeitos 

radioativos [7] determina ainda que o local destinado ao armazenamento 

provisorio de rejeitos tenha todos os procedimentos pertinentes fixados em 

paredes, quadros e outros lugares bem visíveis, entretanto nao dispóe de forma 

específica sobre como devem ser elaborados esses procedimentos. 

Referencias internacionais nao mencionam a fixaQáo de procedimentos 

pertinentes a gestáo de rejeitos radioativos próximo ao depósito de rejeitos. No 

entanto, recomendam sua adoQáo em outros locáis, como é o caso de instruQóes 

fixadas nos banheiros exclusivos aos pacientes. [44] 

Todos os SMN visitados tinham seu depósito devidamente identificado 

de forma coerente com as determinaQóes da CNEN. O que se observou nesses 

serviQos foi a falta de padronizaQáo dos procedimentos e os diferentes locáis 

escolhidos para a fixaQáo dos mesmos. 

A adoQáo de procedimentos padronizados deve ser feita em duas 

situaQóes, normáis e acidentais. Sao consideradas situaQóes normáis, as 
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situacóes Gm quG a fontG radiativa Gstá controlada G a exposicáo podG ser 

limitada com o Gmprego dG mGdidas adGquadas dG controlG. Situacóes acidGntais 

sao aquGlas Gm quG SG pcrdG o controlG sobre a fontG dG radiacáo G a exposicáo, 

portanto, dGVG ser limitada unicamGntG com medidas corretivas. 

Para quG SG adotGm procGdimGntos para situacóes normáis G OU 

acidGntais faz-sG nGCGSsário conhGCGr a rotina da instalacáo, os rGJGitos 

radioativos quG sao gerados, o tratamiento dado a GIGS, bGm como prever os 

possívGis acidGntGS. Assim sendo é possívGl plancjar G GstabGlGCGr condutas 

padráo Gm situacóes normáis G acidGntais. 

O local do depósito para a fixacáo dG procGdimGntos para as duas 

situacóes dGVG ser a partG interna G GxtGrna da porta do depósito. 

Deve estar fixado do lado externo da porta do depósito, além do 

símbolo internacional de radiaQáo ionizante, os números de telefone do servico de 

radioprotecáo da unidade, do plantáo de emergencia do instituto da CNEN mais 

próximo, do corpo de bombeiros e da polícia e os seguintes avisos: 

• Área restrita; 

• Proibida a entrada de pessoas nao autorizadas; 

A parte interna da porta do depósito deve estar sinalizada com os 

seguintes avisos: 

• Permanecer dentro do depósito apenas o tempo necessário para a 

realizacáo dos procedimentos; 

• Manter-se a maior distancia possível dos rejeitos ao manuseá-los; 

• Posicionar o rejeito de forma que a etiqueta de identificacáo seja de fácil 

visualizacáo; 

• Cuidar para nao misturar os rejeitos radioativos com características 

diferentes. 

Os procedimentos também podem ser fixados em locáis onde há 

maior manipulacáo de radioisótopos, e outros locáis onde ainda exista risco de 

contaminacáo. 
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5.4 Seguranca física do dGpósito dG rGJGitos radioativos 

A legislacáo nacional mGnciona quG o depósito dG reJGitos dGVG "contGr 

com seguranca os rGJGitos radioativos, do ponto dG vista físico G radiológico, até 

CJUG possam ser removidos para local determinado pela CNEN" [7]. No entanto, a 

mesma legislacáo observa poucos aspectos da seguranca física, e nao dispóem 

quais as acóes que devem ser adotadas nos casos mencionados. 

Fontes bibliográficas internacionais que tratam da seguranca física do 

depósito sao mais específicas. Urna délas aponta os principáis riscos e faz 

recomendacóes sobre as solucóes que podem ser adotadas [41]. 

Durante as visitas aos SMN foi observado que a infra-estrutura 

dispensada para a seguranca física dos depósitos considera básicamente riscos 

de acesso indevido por pessoas e de incendio, contra os quais empregam 

diferentes recursos. 

Os SMN A, B e D fazem o controle de acesso na recepeáo durante o 

período de funcionamento e após esse período ficam trancados e sob vigilancia 

constante, controlados pela equipe de seguranca do edificio onde estáo 

instalados. A protecáo contra incendio desses SMN é feita pela brigada contra 

incendio do edificio. 

Os SMN C e E fazem seu controle de acesso na recepeáo durante o 

período de funcionamento e após esse período sao trancados, sem vigilancia 

constante. O SMN E faz uso de um sistema de alarme contra intrusáo de pessoas 

ativado por sensores de movimento. Os SMN C e E tem localizado dentro do 

laboratorio um extintor contra incendio. 

O depósito de armazenamento de rejeitos radioativos deve ser 

construido e operado, considerando sua seguranca física. Os riscos potenciáis 

relacionados a este quesito sao: acesso indevido, incendio e invasáo de animáis. 

A remocáo desautorizada de rejeitos radioativos deve ser impedida. 

Para isso deve haver mecanismos de seguranca adequados para impedir o 

acesso de pessoas desautorizadas. Sugere-se a restricáo de acesso de pessoas 

por meio de controle de acesso na recepeáo do hospital ou SMN. Também é 

recomendado o uso de barreiras físicas por meio de chaves, fechaduras e 

cadeados. A abertura do depósito de rejeitos deverá ser feita somente por 

pessoas autorizadas e em ocasióes justificáveis de controle, deposicáo ou 

liberacáo de rejeitos radioativos. 
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SG O SMN estiver instalado em um local quG ofereQa vigilancia 

controlada por seguranQas dG forma continua, nao SG faz nGCGSsário outros 

recursos de seguranQa física além dos citados ácima. Caso contrario é 

recomendável, após o expediente, a utilizaQáo de um sistema de alarme contra 

possíveis intrusóes. O mais comum é o uso de alarme acoplado a sensores de 

movimento. 

Os materiais usados na construQáo do depósito de rejeitos devem 

possuir características nao inflamáveis de modo a minimizar a propagaQáo de 

fogo em caso de incendio. 

O serviQo de medicina nuclear deve possuir um plano contra incendio 

regulamentado pelo corpo de bombeiros. Recomenda-se que sejam usados 

extintores de incendio de pó químico seco, visando minimizar a dispersáo da 

contaminaQáo, e que estes estejam localizados no exterior do depósito de rejeitos 

radioativos. 

O depósito de rejeitos radioativos deve ser equipado com sistema de 

detecQáo de incendio, podendo ser um detector de fumaQa ou um sensor de 

temperatura. 

O número do telefone de contato do corpo de bombeiros deve estar 

fixado na parte externa da porta do depósito, como mencionado no tópico 5.3. 

Em caso de incendio nao controlável deverá ser acionado o corpo de 

bombeiros e o responsável pela proteQáo radiológica da instalaQáo que por sua 

vez entrará em contato com a CNEN. O responsável pela instalaQáo deverá 

alertar os bombeiros para manterem-se o mais afastado possível das fontes, 

usarem o mínimo de agua para diminuir o risco de contaminaQáo e utilizar o 

mínimo de pessoas. Os bombeiros deveráo usar protetores para respiraQáo, de 

preferencia do tipo de circuito fechado. 

Invasóes de animáis de pequeño porte como insetos e roedores podem 

apresentar urna seria ameaQa aos rejeitos radioativos que estáo contidos nos 

embalados, principalmente para os embalados de saco plástico que podem ser 

rompidos sem muita dificuldade. 

AQóes contra estes tipos de animáis sao particularmente importantes 

onde residuos biológicos e rejeitos radioativos sao armazenados. O consumo e 

dispersáo através da excreta desses animáis podem resultar na propagaQáo da 

contaminaQáo radioativa e de materiais potencialmente infecciosos. Um programa 
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dG controlG contra Gssa infestaQáo, para o depósito dG rejGitos radioativos, dGVG 

ser realizado com a cooperaQáo dG órgáos autorizados a tratar dGSSG problGma, G 

ir ao encontró a todas as exigencias aplicávGis. Os problemas com animáis 

devem ser identificados e avahados, incluindo os custos para eliminá-los. 

Devem ser realizadas medidas para avahar e reduzir as rotas de 

entrada de animáis no depósito de rejeito radioativo. Qualquer deficiencia 

relacionada á construQáo, que permita a entrada de animáis, deve ser reparada. 

O depósito de rejeitos radioativos nao deve possuir frestas em suas 

extremidades e nem estar localizado próximo a áreas de alimentaQáo ou de locáis 

onde depositem residuos de alimentaQáo, para que nao haja estímulo de 

infestaQáo de animáis. Além das medidas preventivas contra tais animáis pode-se 

fazer uso de venenos que devem ser colocados dentro e fora do depósito de 

rejeito radioativo. 

O uso de armadilhas pode ser considerado onde a populaQáo de 

animáis tenha desenvolvido resistencia a produtos químicos, e quando há 

evidencia que estes intrusos estáo espalhando a contaminaQáo. 

5.5 Revestimento de piso e paredes 

Aspectos como textura de paredes e piso a fim de minimizar urna 

possível contaminaQáo de superficie devem ser observados. A CNEN determina 

que o depósito de rejeitos deve "ter piso e paredes impermeáveis e de fácil 

descontaminagáo" [7]. Entretanto, a legislaQáo nacional nao faz descriminaQáo 

dos materiais de construQáo que podem ser usados. 

RecomendaQóes internacionais também nao especificam os materiais 

de construQáo que podem ser usados. A esse respeito recomendam apenas que 

os pisos localizados em áreas com potencial risco de contaminaQáo devem ser 

revestidos por materiais impermeáveis e laváveis [41]. 

Ñas visitas foi observado variaQáo no revestimento das superficies 

internas dos depósitos de rejeitos. Os depósitos visitados possuíam suas paredes 

e pisos revestidos de azulejo ou porcelanato unidos por rejunte á base de cimento 

ou ainda revestidos com placas de Paviflex®. 

O uso desses materiais nao é recomendado, pois as junQóes entre as 

peQas de azulejo, porcelanato ou Paviflex® sao de fácil absorQáo de líquido, o que 

dificultaría urna possível descontaminaQáo 
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Uma opcáo viável para o revestimento das supGrfíciGS dos dGpósitos 

dG rGJGitos é a pintura feita com tinta dG basG sintética Gpóxi. As parGdGS do 

depósito devGm possuir os cantos arredondados G sororn pintadas até a altura do 

teto, ou a uma altura mínima do dois metros e trinta. A FIG. 10 apresenta o 

detalhe de piso e paredes com cantos arredondados pintada com tinta de base 

epóxi. 

FIGURA 10 — Exemplo de revestimento de paredes e piso á base de tinta epóxi 

5.6 Treinamento 

As Normas da CNEN exigem que os SMN apresentem em seu plano 

de radioprotegáo a forma de "selegáo e treinamento do pessoal, onde devem ser 

estabelecidos criterios de selegáo, programas de treinamento específicos e 

programas de reciclagem" [17]. Sendo que "O supervisor de radioprotegáo é 

responsável pela execugáo do programa de treinamento dos traba!'hadores, 

conforme descrito no plano de radioprotegáo, e pela continua avaliagáo de sua 

eficacia com relagáo as condigóes radiológicas da instalagáo e grau de 

aprendizagem dos trabalhadores" [45]. Ainda é obrigagáo do supervisor de 

radioprotegáo "tomar as agóes necessárias para assegurar que os IOE 

(Individuos Ocupacionalmente Expostos) estejam cientes de que sua seguranga é 

parte integrante de um programa de protegáo radiológica, no qual os IOE 

possuem obrigagóes e responsabilidades tanto pela sua própria protegáo como 

pela de terceiros"'[46]. 
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Varias recomendaQóes intGrnacionais tratam sobre treinamento dG 

radioproteQáo para funcionarios dG SMN, sendo mais específicas quG a legislaQáo 

nacional. Muitas dGlas dGserGVGm os tGmas quG dGvem SGr abordados, GntrG os 

quais a gerencia de rejeitos radioativos [21, 41, 44]. 

Todos os SMN visitados apresentavam como parte do seu plano de 

radioproteQáo um programa de treinamento de quarenta horas, destinado aos 

IOE, entretanto nenhum deles considerava a gestáo de rejeitos radioativos como 

parte do programa de treinamento. 

A periodicidade dos treinamentos dos SMN A, B, D e E é anual, ou na 

ocorréncia de algum fato anormal. O SMN C oferece o curso de reciclagem 

semestralmente. 

O presente trabalho recomenda que a gestáo de rejeitos radioativos 

seja parte integrante nos treinamentos de proteQáo radiológica. Esse treinamento 

deve assegurar que todos os trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente em 

alguma das etapas da produQáo de rejeitos radioativos, compreendam a natureza 

dos riscos provenientes dos rejeitos quando sao geridos de forma incorreta. 

No treinamento sobre gestáo de rejeitos radioativos deveráo ser 

abordados os aspectos referentes á minimizaQáo da geraQáo de rejeitos, os 

aspectos operacionais da gestáo como coleta, segregaQáo, identificaQáo e 

acondicionamento, bem como os aspectos administrativos, como registros e 

controle. O treinamento é recomendado na admissáo do funcionario com 

reciclagem a cada ano para atualizaQáo das boas práticas. 

5.7 SegregaQáo e embalagem 

A minimizaQáo do volume de rejeitos radioativos gerados em urna 

instalaQáo pode ser alcanQada por meio de projetos e de práticas adequadas, 

incluindo a seleQáo e o controle de materiais, a reciclagem/reutilizaQáo e a 

implementaQáo de procedimentos apropriados, dentre os quais destaca-se a 

segregaQáo dos diferentes tipos de rejeitos e materiais para reduzir o volume e 

facilitar a gerencia dos rejeitos. 

A CNEN define segregaQáo como "separagáo dos rejeitos, de acordó 

com suas características físicas, químicas, biológicas e radiológicas, de modo a 

facilitar a gerencia" e no capítulo cinco de sua Norma CNEN-NE-6.05 apresenta 

os criterios que devem ser seguidos para a segregaQáo e algumas características 



54 

dos recipiGntGS utilizados para acomodar os reJGitos [7]. Alguns criterios, porém 

GxcluGm determinados tipos dG rGJGitos. É o caso dos rGJGitos com mGia-vida 

inferior a 60 dias quG abrangG a maioria dos radionuclídGOS GmprGgados em 

SMN. 

Urna das recomendaQóes do OIEA é a segregaQáo dGssa classG dG 

rGJGitos da SGguintG forma [41]: 

• rGJGitos com mGia-vida igual ou inferior a dGz horas (T1/2 s 10 horas); 

• rGJGitos com mGia-vida igual ou inferior a dGz dias (T1/2 s 10 dias); 

• rGJGitos com mGia-vida igual ou inferior a CGITI dias (T1/2 s 100 dias); 

• rGJGitos com mGia-vida igual ou superior a 100 dias (T1/2 ^ 100 dias). 

Ñas visitas realizadas foi observado que todos os SMN cumpriam as 

exigencias da CNEN no que diz respeito as etapas de coleta e segregaQáo na 

origem, considerando as características físicas, químicas, biológicas, radiológicas 

e na identificaQáo. Mesmo assim as unidades apresentavam bastante variaQáo 

nesses aspectos quando comparadas urnas com as outras. 

Todos os SMN visitados fazem sua segregaQáo individual segundo o 

radionuclídeo presente no rejeito, exceto o SMN D, que deposita rejeitos com 

diferentes radionuclídeos em um mesmo embalado. 

Em relaQáo as embalagens, a legislaQáo nacional menciona que "Os 

recipientes para segregagáo , coleta ou armazenamento provisorio devem ter 

adequados as características físicas, químicas, biológicas e radiológicas dos 

rejeitos para os quais sao destinados." [7]. No entanto, nao há discriminaQáo das 

embalagens que podem ser usadas para esse fim. Algumas recomendaQóes 

internacionais sao mais especificas, porém, diferem urna das outras dependendo 

dos limites de isenQáo adotados por cada país [44]. 

Todos os SMN consideram as características físicas dos rejeitos no 

momento de segregaQáo, e os depositam em embalagens com as seguintes 

características: 

• Rejeitos perfuro-cortantes sao colocados em caixa de papeláo apropriadas; 

• Rejeitos com características compactáveis sao colocados em sacos 

plásticos de cor branca; 

• Rejeitos com características nao compactáveis sao colocados em sacos 

plásticos de cor branca. 
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Apenas o SMN C segrega rejeitos líquidos inorgánicos (restos de 

radioisótopos contidos nos frascos origináis, após sua utilizaQáo) e para isso 

utiliza o próprio frasco. 

A segregaQáo por radionuclídeo é recomendada, uma vez que se utiliza 

apenas um radionuclídeo por procedimento. No caso de acondicionamento em 

um único recipiente, de rejeitos com dois ou mais isótopos diferentes, é 

recomendado que se considere para fatores de cálculo de decaimento o isótopo 

com a maior meia-vida. 

Os rejeitos devem ser segregados segundo suas características físicas 

em dois grupos, rejeitos sólidos com características perfuro-cortantes e rejeitos 

sólidos. 

Para coleta de rejeito sólido recomenda-se o uso de recipientes 

metálicos com pedal, forrado com saco plástico reforQado (0,08 a 0,2 mm de 

espessura) e para coleta de rejeitos sólidos com características cortantes e 

perfurantes o uso de caixas de papeláo específicas para perfuro-cortantes. 

Os restos de radiofármaco contidos nos frascos após a utilizaQáo 

devem ser liberados na rede de esgoto sanitario, preferencialmente, na pia 

localizada dentro do laboratorio de manipulaQáo. Os frascos devem ser tratados 

como rejeito sólido. 

5.8 IdentificaQáo da embalagem 

A Norma CNEN-NE-6.05 determina que "após a segregagáo e 

acondicionamento em recipientes adequados, os rejeitos devem ser 

identificados...", e exige também que os dados sejam registrados [7]. Para as 

duas finalidades a norma disponibiliza um modelo. 

Referencias internacionais também trazem recomendaQóes sobre 

identificaQáo das embalagens de rejeitos e seu registro. Porém, apresentam 

diferenpas na forma de identificaQáo e registro, quando comparados com o 

modelo apresentado na legislaQáo nacional [41]. 

Todos os SMN visitados usam adesivos ou etiquetas na identificaQáo 

dos embalados. Nestes constam informaQóes dos rejeitos conforme o modelo 

disponibilizado pela CNEN. Os registros dos rejeitos também sao feitos conforme 

o modelo apresentado na Norma. 
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O modGlo dG GtiquGta dG identificaQáo GStabGlGcido Gm Norma 

aprGSGnta o símbolo universal de radiaQáo e informaQóes sobre o rejeito, como 

origem, responsável pela radioproteQáo, nome da instalaQáo, características 

físicas, radionuclídeos presentes, atividade, taxa de dose e etc. 

A sugestáo desse trabalho é que a identificaQáo da embalagem seja 

feita com urna etiqueta adesiva, e nesta conste somente o símbolo universal de 

radiaQáo claramente visível seguido das informaQóes: número da etiqueta, taxa de 

dose, data de NberaQáo. 

O número da embalagem serve para que a mesma seja rastreada. A 

numeraQáo da embalagem deve constar nos registros de rejeitos junto com outras 

informaQóes, conforme recomendado em norma. 

A etiqueta deve possuir um tamanho que facilite sua visualizaQáo, de 

forma que o individuo que for fazer o controle nao se aproxime muito. O presente 

trabalho recomenda que a etiqueta tenha dimensóes de 10 x 10 cm. Na FIG. 11 

apresenta-se a ilustraQáo de urna etiqueta de identificaQáo para embalagens de 

rejeitos. 

FIGURA 11 — Modelo de etiqueta para identificaQáo de rejeito radioativo 
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5.9 Dimensáo do dGpósito 

Após segregacáo, acondicionamento, identificacáo G registro, os 

rejGitos radioativos dGvem sGr colocados GITI uma área específica da instalacáo, 

comumente chamada de sala de rejeitos radioativos. Este local visa o 

armazenamento dos rejeitos para decaimento ou para futura remocáo para um 

dos Institutos da CNEN. 

A CNEN nao dispóe sobre quais sao os recursos apropriados que um 

depósito de rejeitos radioativos utilizado em SMN deva possuir. O OIEA aborda 

de forma mais descritiva este tema [41]. 

Todos os SMN visitados dispunham de recursos para a acomodacáo 

dos rejeitos dentro do depósito. 

O SMN A possui um depósito de rejeitos com dimensóes internas 

aproximadas de ym . bm seu interior na uma estante de metal com dimensóes de 

1,5 m de largura e 2 m de altura. Que acomoda as embalagens de rejeitos uma 

ao lado da outra, de forma que suas etiquetas de identificacáo ficam sempre 

voltadas para frente, facilitando assim sua visualizacáo. 

O SMN B possui um depósito de rejeitos com uma área aproximada de 

ibm . beu interior tem duas caixas de madeira com tampa, amoas com espaco 

interno de o m . AS emoaiagens de rejeitos sao acomodadas nestas caixas de 

forma aleatoria, urnas sobre as outras, nao facilitando a visualizaQáo de suas 

identificacóes. 

O SMN C possui dois locáis para armazenamento de rejeitos. O 

primeiro deposito possui área aproximada de om . bm seu interior na uma caixa 

com tampa, teita a Dase de cimento com espaco interno de ¿,¿o m , onde sao 

depositados os rejeitos. O segundo local, utilizado para armazenamento de 

rejeitos, é uma caixa com tampa feita a base de cimento. Ela possui espaco 

interno de 4 m , onde as emoaiagens de rejeitos sao acomodadas de torma 

aleatoria urnas sobre as outras. Esta caixa está localizada em uma sala fora do 

SMN. 

O depósito de rejeitos, além das recomendacóes de construcáo já 

citadas, deve dispor de recursos físicos que permitam o controle dos rejeitos, 

mantendo a integridade física e contábil dos recipientes que os contém, até sua 

eliminacáo ou transferencia para um dos Institutos da CNEN. 
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O dGpósito dGve possuir recursos para facilitar a acomodacáo dos 

rejeitos gerados. Para isso podo-so usar estantes ou caixa com tampa, sendo 

esta constituida de material blindante, com superficies externa e interna 

revestidas com material lavável, impermeável e com divisorias. 

O depósito também deve possuir um tamanho que comporte a 

demanda de rejeitos gerados pelo oMiM. um deposito com urna área de om 

(1,50m x 2m), que dispóe de urna estante com tres prateleiras terá capacidade de 

armazenar um volume aproximado de 500 L de rejeitos produzidos por mes. A 

FIG. 12 ilustra um depósito com urna área de 1,50m x 2m. 

FIGURA 12 — Depósito de rejeitos com área de 1,50m x 2m 

um deposito com dimensao de ¿m x ¿m (4m ), dispondo de duas 

estantes, ambas com duas prateleiras, terá capacidade de armazenar um volume 

aproximado de 900 L de rejeitos produzidos por mes. Na FIG. 13 apresenta-se a 

nustracao de um deposito com urna área de 4m . 

ri(jUHA i o — ueposito de rejeitos com área de 4m 
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um deposito com ym (o,4i)m x ¿,obm) que disponna do tres estantes, 

todas com tres prateleiras terá capacidade de armazenar um volume aproximado 

de 1900 L de rejeitos produzidos por mes. A FIG.14 apresenta as ilustracóes de 

um deposito com urna área de ym . 
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6. COMENTARIOS E CONCLUSÓES 
A operaQáo dG SMN dGve obGdGCGr aos requisitos de seguranQa 

radiológica estabelecidos pela CNEN, entre os quais, a norma CNEN-NE-6.05 — 

Gerencia de rejeitos radioativos em instalaQóes radiativas. Essa norma contém 

urna serie de requisitos para a implantaQáo e operaQáo de um sistema de gestáo 

dos rejeitos radioativos em urna instalaQáo radiativa. Ainda que sejam chamados 

de "normas" pela própria CNEN, esses documentos sao, na prática, regulamentos 

com forpa de lei, aos quais todas as instalaQóes radiativas licenciadas estáo 

obrigadas a submeter-se. 

Nao há dúvidas que este documento é um marco relacionado á gestáo 

dos rejeitos radioativos e ajuda em grande parte no papel de orientar no projeto e 

operaQáo de um sistema de gestáo de rejeitos em instalaQóes usuarias de 

radioisótopos. No entanto, por tratar de diferentes tipos de instalaQóes acaba 

abordando de forma generalizada, nao considerando aspectos particulares das 

diferentes instalaQóes, como é o caso dos SMN. 

Muitos aspectos dos regulamentos que foram discutidos no presente 

trabalho evidenciam que a legislaQáo aplicada á gestáo de rejeitos em SMN 

apresenta inconsistencias que dificultam o projeto e a operaQáo da instalaQáo e a 

documentaQáo do pedido de licenQa. 

Os resultados e discussóes apresentados neste trabalho mostraram-se 

urna opQáo viável no auxilio do cumprimento das exigencias regulatórias de um 

sistema de gerencia de rejeitos radioativos em um SMN de classe 2. 
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APÉNDICE-A 

PROCEDIMENTOS PARA GESTÁO DE REJEITOS 

RADIOATIVOS EM SERVICOS DE MEDICINA NUCLEAR 
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A. INTRODUQÁO 

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que se ocupa das 

técnicas de diagnóstico e terapia utilizando substancias radioativas em forma de 

fontes abertas. Estas substancias radioativas sao administradas aos pacientes 

por inalacáo, via oral ou endovenosa. Para cada uma das técnicas sao produzidos 

e utilizados radiofármacos específicos que permitem o diagnóstico ou terapia de 

um grande número de doencas, especialmente o cáncer. A utilizacáo dessas 

substancias radioativas irá eventualmente gerar rejeitos radioativos. 

A Norma CNEN-NE-6.05 "Gerencia de rejeitos radioativos em 

instalacóes radiativas", em seu capítulo cinco, apresenta uma serie de requisitos 

para a operacáo de um sistema de gestáo dos rejeitos radioativos, incluindo 

exigencias para as edificacóes, os equipamentos e os materiais utilizados para a 

embalagem, transporte e armazenamento dos rejeitos e também exigencias para 

aspectos administrativos do sistema, como registro e arquivamento, treinamento e 

credenciamento de pessoal, autorizacáo de descarte entre outros. 

B. FLUXOGAMA DA GERENCIA DE REJEITOS RADIOATIVOS 

A segregacáo dos rejeitos radioativos deve ser feita em categorías pre

definidas durante a sua coleta. A maior parte dos rejeitos gerados em SMN tem 

meia-vida curta e o armazenamento seguro em local adequado e exclusivo deve 

ser feito até que sua atividade alcance limites de liberacáo. Rejeitos que possuem 

tempo de meia-vida maior que 60 dias devem ser transferidos para um dos 

institutos da CNEN. A FIG. 1 apresenta um esquema resumido da gerencia de 

rejeitos radioativos. 

Os rejeitos radioativos assim que gerados devem ser ¡mediatamente 

segregados, acondicionados, classificados, identificados, registrados e 

armazenados. Aqueles rejeitos que estiverem com sua atividade abaixo dos 

limites de isencáo deveráo ter o mesmo destino que o lixo comum da instalacáo. 

Materiais e equipamentos ainda úteis devem ser descontaminados para 

reutilizacáo, reduzindo sempre que possível, o volume de rejeitos gerados. 
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FIGURA 1 - Fluxograma genérico da gestáo de rejeitos radioativos em SMN 

C. LOCALIZAQÁO DO DEPÓSITO 
O objGtivo do dGpósito dG rejeitos é mantGr o rejeito radioativo sob 

controle de forma que permita urna NberaQáo controlada dos rejeitos que 

alcanQarem os níveis de NberaQáo, ou serem transferidos para um dos institutos 

da CNEN. A localizaQáo do depósito depende da quantidade de rejeito a ser 

armazenado, podendo ser um cofre blindado no próprio laboratorio ou urna sala 

preparada e dedicada exclusivamente para o armazenamento de rejeito. 

No caso da sala dedicada ao armazenamento de rejeitos radioativos, o 

local para o armazenamento deve ser o mais próximo da sala de manipulaQáo de 

radioisótopos, se possível tendo interligaQáo entre eles. A localizaQáo próxima tem 

a finalidade de diminuir o percurso de transporte do rejeito, restringir o perímetro 

de possíveis acidentes e centralizar a manipulaQáo do material radioativo. 

D. TRANSPORTE INTERNO DE REJEITOS RADIOATIVOS 
O transporte do rejeito radioativo é requerido, sempre que se for 

remover o rejeito radioativo do local onde ele é produzido até o local onde será 

armazenado. Em casos de volumes consideráveis de rejeitos será empregado 

veículo para o transporte interno dos mesmos. 

É recomendado que o modo de transporte e o itinerario sejam 

planejados, de forma que o número de viagens e o tempo no qual a carga fique 
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Gm tránsito SGJam reduzidos ao mínimo. ESSG procGdimento dGve SGT feito em 

horarios dG menor movimento G nao coincidGntGS com a distribuicáo dG roupas, 

alimentos G medicamentos, períodos de visita e se possível, no final do 

expediente de trabalho. 

Antes da acomodacáo dos embalados de rejeitos no veículo deve-se 

observar se estes estáo intactos e sejam capazes de suportar as condicóes de 

transporte sem extravasar seu conteúdo. 

O veículo utilizado no transporte de rejeitos deve possuir as seguintes 

características: 

• ser de fácil manuseio, levando-se em consideracáo a massa, o volume e a 

geometría do mesmo; 

• ter sua superficie externa livre de saliéncias, com bordas e cantos 

arredondados, de forma a poder ser fácilmente descontaminado; 

• ser constituido de material rígido, lavável e impermeável; 

• ser próvido de tampa; 

• ser próvido de rodas revestidas de material que reduza trepidacóes; 

• possuir o símbolo internacional de presenca de radiacáo ionizante (trifolio 

de cor preta ou magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, 

acrescido da expressáo "REJEITO RADIOATIVO", em local de fácil 

visualizacáo; 

• possuir tamanho que comporte os rejeitos gerados diariamente pela 

instalacáo de forma que diminua o máximo possível o número de viagens; 

• nao ser utilizado para armazenamento ou transporte de outras 

mercadorias; 

• suportar possíveis choques mecánicos; 

• ter capacidade de reter fluidos em seu interior e nao possuir válvula de 

drenagem no fundo; 

• ser manipulado, exclusivamente, por funcionarios autorizados, treinados e 

informados sobre os riscos radiológicos associados ao transporte; 

• ter fixados em sua tampa as rotas e os horarios de transporte. 
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E. SINALIZAQÁO E FIXAQÁO DE PROCEDIMENTOS 
A norma CNEN-NE-6.05 dGtGrmina quG o local dGStinado ao 

armazGnamGnto provisorio dG rGJGitos tGnha todos os procGdimGntos pGrtinGntGS 

fixados Gm paredes, quadros G outros lugares bGm VÍSÍVGÍS. 

DGVGITI ser adotados procGdimGntos padráo Gm situaQóes normáis G 

acidcntais. Sao consideradas situaQóes normáis, as situaQóes Gm quG a fontG 

radiativa Gstá controlada G a exposiQáo podG ser limitada com o Gmprego dG 

medidas adGquadas dG controle. SituaQóes acidcntais sao aquGlas Gm quG SG 

pcrdG o controle sobre a fontG dG radiaQáo G a exposiQáo, portanto, dGVG ser 

limitada únicamente com medidas corretivas. 

Para que se adotem procedimentos para situaQóes normáis e ou 

acidentais faz-se necessário conhecer a rotina da instalaQáo, os rejeitos 

radioativos que sao gerados, o tratamento dado a eles, bem como prever os 

possíveis acidentes. Assim sendo é possível planejar e estabelecer condutas 

padráo em situaQóes normáis e acidentais. 

É recomendado que o local escolhido do depósito para a fixaQáo de 

procedimentos para as duas situaQóes seja na parte interna e externa da porta do 

depósito. 

Deve estar fixado do lado externo da porta do depósito, além do 

símbolo internacional de radiaQáo ionizante, os números de telefone do serviQo de 

radioproteQáo da unidade, do plantáo de emergencia do instituto da CNEN mais 

próximo, do corpo de bombeiros e da polícia e os seguintes avisos: 

• Área restrita; 

• Proibida a entrada de pessoas nao autorizadas; 

A parte interna da porta do depósito deve estar sinalizada com os 

seguintes avisos: 

• Permanecer dentro do depósito apenas o tempo necessário para a 

realizaQáo dos procedimentos; 

• Manter-se a maior distancia possível dos rejeitos ao manuseá-los; 

• Posicionar o rejeito de forma que a etiqueta de identificaQáo seja de fácil 

visualizaQáo; 

• Cuidar para nao misturar os rejeitos radioativos com características 

diferentes. 
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A fixaQáo dG procGdimentos também é recomendada para locáis 

onde há maior manipulaQáo de radioisótopos, e outros locáis onde ainda exista 

risco de contaminaQáo. 

F. SEGURANQA FÍSICA DO DEPÓSITO DE REJEITOS RADIOATIVOS 
O depósito de armazenamento de rejeitos radioativos deve ser 

construido e operado, considerando sua seguranQa física. Os riscos potenciáis 

relacionados á seguranQa física de um depósito de rejeitos radioativos sao de 

acesso indevido, de incendio e de invasáo de animáis. 

A remoQáo desautorizada de rejeitos radioativos deve ser impedida. 

Para isso deve haver mecanismos de seguranQa adequados para impedir o 

acesso de pessoas desautorizadas. Sugere-se a restriQáo de acesso de pessoas 

por meio de controle de acesso na recepQáo do hospital ou SMN. Também é 

recomendado o uso de barreiras físicas por meio de chaves, fechaduras e 

cadeados. A abertura do depósito de rejeitos deverá ser feita somente por 

pessoas autorizadas e em ocasióes justificáveis de controle, deposiQáo ou 

NberaQáo de rejeitos radioativos. 

Se o SMN estiver instalado em um local que ofereQa vigilancia 

controlada por seguranQas de forma continua, nao se faz necessário outros 

recursos de seguranQa física além dos citados ácima. Caso contrario é 

recomendável, após o expediente, a utilizaQáo de um sistema de alarme contra 

possíveis intrusóes. O mais comum é o uso de alarme acoplado a sensores de 

movimento. 

Os materiais usados na construQáo do depósito de rejeitos devem 

possuir características nao inflamáveis de modo a minimizar a propagaQáo de 

fogo em caso de incendio. 

O serviQo de medicina nuclear deve possuir um plano contra incendio 

regulamentado pelo corpo de bombeiro. Recomenda-se que sejam usados 

extintores de incendio de pó químico seco, visando minimizar a dispersáo da 

contaminaQáo, e que estes estejam localizados no exterior do depósito de rejeitos 

radioativos. 
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O dGpósito dG rejGitos radioativos dGve SGr equipado com sistGma de 

detecQáo de incendio, podendo ser um detector de fumaQa ou um sensor de 

temperatura. 

O número do telefone de contato do corpo de bombeiros deve estar 

fixado na parte externa da porta do depósito. 

Em caso de incendio nao controlável deverá ser acionado o corpo de 

bombeiros e o responsável pela proteQáo radiológica da instalaQáo que por sua 

vez entrará em contato com a CNEN. O responsável pela instalaQáo deverá 

alertar os bombeiros para manterem-se o mais afastado possível das fontes, 

usarem o mínimo de agua para diminuir o risco de contaminaQáo e utilizar o 

mínimo de pessoas. Os bombeiros deveráo usar protetores para respiraQáo, de 

preferencia do tipo de circuito fechado. 

Invasóes de animáis de pequeño porte como insetos e roedores podem 

apresentar urna seria ameaQa aos rejeitos radioativos que estáo contidos nos 

embalados, principalmente para os embalados de saco plástico que podem ser 

rompidos sem muita dificuldade. 

AQóes contra estes tipos de animáis sao particularmente importantes 

onde residuos biológicos e rejeitos radioativos sao armazenados. O consumo e 

dispersáo através da excreta desses animáis podem resultar na propagaQáo da 

contaminaQáo radioativa e de materiais potencialmente infecciosos. Um programa 

de controle contra essa infestaQáo, para o depósito de rejeitos radioativos, deve 

ser realizado com a cooperaQáo de órgáos autorizados a tratar desse problema, e 

ir ao encontró a todas as exigencias aplicáveis. Os problemas com animáis 

devem ser identificados e avahados, incluindo os custos para eliminá-los. 

Devem ser realizadas medidas para avahar e reduzir as rotas de 

entrada de animáis no depósito de rejeito radioativo. Qualquer deficiencia 

relacionada á construQáo, que permita a entrada de animáis, deve ser reparada. 

O depósito de rejeitos radioativos nao deve possuir frestas em suas 

extremidades e nem estar localizado próximo a áreas de alimentaQáo ou de locáis 

onde depositem residuos de alimentaQáo para que nao haja estímulo de 

infestaQáo de animáis. Além das medidas preventivas contra tais animáis pode-se 

fazer uso de venenos que devem ser colocados dentro e fora do depósito de 

rejeito radioativo. 
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O uso dG armadilhas podG SGr considerado onde a populacáo do 

animáis tenha desenvolvido resistencia a produtos químicos, e quando há 

evidencia que estes intrusos estáo espalhando a contaminacáo. 

G. REVESTIMENTO DE PISOS E PREDES 
Aspectos como textura de paredes e piso a fim de minimizar urna 

possível contaminaQáo de superficie devem ser observados. A opeáo 

recomendada para o revestimento das superficies dos depósitos de rejeitos é a 

pintura feita com tinta de base sintética epóxi. As paredes do depósito devem 

possuir os cantos arredondados e serem pintadas até a altura do teto, ou a urna 

altura mínima de dois metros e trinta. A FIG. 2 apresenta o detalhe de piso e 

paredes com cantos arredondados pintada com tinta de base epóxi. 

FIGURA 2 — Exemplo de revestimento de paredes e piso á base de tinta epóxi 

H. TREINAMENTO 
A gestáo de rejeitos radioativos deve ser parte integrante nos 

treinamentos de protecáo radiológica. Esse treinamento deve assegurar que 

todos os trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente em alguma das etapas 

da producáo de rejeitos radioativos, compreendam a natureza dos riscos 

provenientes dos rejeitos quando sao geridos de forma incorreta. 

No treinamento sobre gestáo de rejeitos radioativos deveráo ser 

abordados os aspectos referentes á minimizacáo da geracáo de rejeitos, aos 
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aspGctos opGracionais da gGstáo como colGta, segregaQáo, identificaQáo G 

acondicionamGnto, bGm como aos aspectos administrativos como registros e 

controle. O treinamento é recomendado na admissáo do funcionario com 

reciclagem a cada ano para atualizaQáo das boas práticas. 

I. SEGREGACÁO E EMBALADOS 

A minimizaQáo do volume de rejeitos radioativos gerados em urna 

instalaQáo pode ser alcanQada por meio de projetos e de práticas adequadas, 

incluindo a seleQáo e o controle de materiais, a reciclagem/reutilizaQáo e a 

implementaQáo de procedimentos apropriados, dentre os quais destaca-se a 

segregaQáo dos diferentes tipos de rejeitos e materiais para reduzir o volume e 

facilitar a gerencia dos rejeitos. 

É recomendado que a segregaQáo por radionuclídeo seja individual, 

urna vez que se utiliza apenas um radionuclídeo por procedimento. No caso de 

acondicionamento, em um único recipiente, de rejeitos com dois ou mais isótopos 

diferentes é recomendado que se considere para fatores de cálculo de 

decaimento o isótopo com a maior meia-vida. 

Quanto a segregaQáo segundo as características físicas do rejeito, o 

presente trabalho recomenda que os rejeitos sejam segregados em dois grupos, 

rejeitos sólidos com características perfuro-cortantes e rejeitos sólidos. 

Para coleta de rejeito sólido recomenda-se o uso de recipientes 

metálicos com pedal, forrado com saco plástico reforQado (0,08 a 0,2 mm de 

espessura) e para coleta de rejeitos sólidos com características cortantes e 

perfurantes o uso de caixas de papeláo específicas para perfuro-cortantes. 

Os restos de radiofármaco contidos nos frascos após a utilizaQáo 

devem ser liberados na rede de esgoto sanitario, preferencialmente na pia 

localizada dentro do laboratorio de manipulaQáo, os frascos devem ser tratados 

como rejeito sólido. 
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J. IDENTIFICAQÁO DA EMBALAGEM 
A identificaQáo da GmbalagGm dGve SGr feita com uma GtiquGta 

adGsiva, G ncsta dGVG havcr o símbolo da radiaQáo claramente VÍSÍVGI seguido das 

informaQóes; número da etiqueta, taxa de dose, data de NberaQáo. 

O número da embalagem serve para que a mesma seja rastreada. A 

numeraQáo da embalagem deve constar nos registros de rejeitos junto com outras 

informaQóes, conforme recomendado em norma. A etiqueta deve possuir um 

tamanho que facilite sua visualizaQáo, de forma que o individuo que for fazer o 

controle nao se aproxime muito. A etiqueta deve possuir dimensóes de 10 x 10 

cm. Na FIG. 3 apresenta-se a ilustraQáo de uma etiqueta de identificaQáo para 

embalagens de rejeitos. 

FIGURA 3 — Modelo de etiqueta para identificaQáo de rejeito radioativo 

K. DIMENSÁO DO DEPÓSITO 
Após segregaQáo, acondicionamento, identificaQáo e registro, os 

rejeitos radioativos devem ser colocados em uma área específica da instalaQáo, 

comumente chamada de sala de rejeitos radioativos. Este local visa o 

armazenamento dos rejeitos para decaimento ou para futura remoQáo para um 

dos Institutos da CNEN. 

Este local, além das recomendaQóes de construQáo já citadas, deve 

dispor de recursos físicos que permitam o controle dos rejeitos, mantendo a 
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integridade física G contábil dos recipiGntGS quG os contém, até sua eliminacáo ou 

transferencia para um dos Institutos da CNEN. 

O depósito deve possuir recursos para facilitar a acomodacáo dos 

rejeitos gerados, para isso podo-so usar estantes, caixa com tampa, sendo esta 

constituida de material blindante, com superficies externa e interna revestidas 

com material lavável, impermeável e com divisorias. O depósito também deve 

possuir um tamanho que comporte a demanda de rejeitos gerados pelo SMN. 

um deposito que tenna urna área de om , que disponna de urna 

estante com tres prateleiras terá capacidade de armazenar um volume 

aproximado de 500 L de rejeitos produzidos por mes. A FIG. 4 apresenta urna 

ilustracáo desse depósito. 

rKjUHA 4 — Deposito de rejeitos com ó m 

um deposito que tenna urna área de 4m , dispondo de duas estantes, 

ambas com duas prateleiras terá capacidade de armazenar um volume 

aproximado de 900 L de rejeitos produzidos por mes. Na FIG. 5 apresenta-se a 

NustraQáo desse depósito. 

ri(jUHA o — ueposito de rejeitos com área de 4m 
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um deposito que tenna uma área de ym que disponna de tres 

estantes, todas com tres prateleiras terá capacidade de armazenar um volume 

aproximado de 1900 L de rejeitos produzidos por mes. A FIG. 6 ilustra um 

depósito com esta área. 

FIGURA 6 — Depósito de rejeitos com área de 9m 
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