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RESUMO 

 
 
O uso crescente das radiações ionizantes em diversas áreas, não pode ser dissociado de preocupações 
igualmente crescentes de segurança radiológica. Em medicina nuclear são utilizados compostos marcados com 
radionuclídeos, chamados radiofármacos, para obter informações diagnósticas e para o tratamento de doenças. 
As características físico-químicas do radiofármaco determinam sua fixação, no órgão-alvo, enquanto as 
características físicas do radionuclídeo determinam a aplicação do composto em diagnóstico ou terapia. O 
manuseio de radiofármacos em medicina nuclear produz rejeitos radioativos sólidos, líquidos e gasosos. A 
presença destes rejeitos implica num gerenciamento de modo adequado e em conformidade com padrões 
normativos estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). A gerência segura de rejeitos 
radioativos tem por objetivo a proteção dos seres humanos e a preservação do meio ambiente, limitando 
possíveis impactos radiológicos para gerações futuras, e abrange um conjunto de atividades administrativas e 
técnicas envolvidas na coleta, segregação, manuseio, tratamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, 
controle e eliminação ou sua deposição final. Este trabalho pretende verificar se os sistemas de gerenciamento 
de rejeitos radioativos de clínicas de medicina nuclear da cidade de Recife estão em conformidade com o padrão 
normativo estabelecido pela CNEN. O mesmo está sendo desenvolvido em parceria com o Centro Regional de 
Ciências Nucleares, Órgão ligado a CNEN e clínicas de medicina nuclear de Recife. Os resultados iniciais 
obtidos constituem na elaboração de planilha de verificação de conformidade e sua aplicação em seis clínicas de 
medicina nuclear de Recife.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 
A medicina nuclear é uma especialidade da medicina que utiliza compostos radioativos para 
obter informações diagnósticas e para o tratamento de doenças. Seus procedimentos 
permitem a determinação de informação diagnóstica, sem que seja necessária a intervenção 
cirúrgica ou de outros testes diagnósticos invasivos. Estes procedimentos identificam 
frequentemente muito cedo anormalidades na progressão de uma doença ao longo do tempo 
ou até mesmo antes da apresentação de sintomas. 
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Em sua forma mais básica, um estudo em medicina nuclear envolve a aplicação no organismo 
de pequenas quantidades de compostos que são marcados com radionuclídeos. O composto 
formado é chamado mais comumente de radiofármaco, sendo conhecido também por traçador 
ou radiotraçador. Os radiofármacos são compostos, sem ação farmacológica, que têm na sua 
composição um radionuclídeo, e são utilizados em medicina nuclear para diagnóstico e 
terapia de várias doenças1. As características físico-químicas do radiofármaco determinam a 
sua farmacocinética, isto é, a sua fixação no órgão alvo, metabolização e eliminação do 
organismo, enquanto que as características físicas do radionuclídeo determinam a aplicação 
do composto em diagnóstico ou terapia.  
 
Os radionuclídeos usados em medicina nuclear para diagnóstico e terapia são produzidos 
artificialmente em reatores ou aceleradores de partículas. Podem, ainda, ser acessíveis através 
de geradores de radioisótopos, que permitem a utilização de radionuclídeos de tempo de meia 
vida curto, a partir do decaimento de um radionuclídeo com tempo de meia vida longo. Estes 
radionuclídeos de tempo de meia vida longo são produzidos em reator ou cíclotron2. 
 
Para aplicações em diagnóstico utilizam-se radiofármacos que apresentam na sua constituição 
radionuclídeos emissores de radiação γ ou emissores de pósitrons (β+), já que o decaimento 
destes radionuclídeos dá origem à radiação eletromagnética penetrante, que consegue 
atravessar os tecidos e pode ser detectada externamente. Os radiofármacos para terapia 
devem incluir na sua composição um radionuclídeo emissor de partículas ionizantes (α, β- ou 
elétrons Auger), pois a sua ação se baseia na destruição seletiva de tecidos3. Do ponto de 
vista do paciente, as técnicas são simples e apenas requerem administração endovenosa, oral 
ou inalatória de um radiofármaco e as reações adversas são excepcionais4. 
 
Entre as aplicações de diagnóstico com radiofármaco podemos citar a detecção de carcinoma 
da tiróide, metástases, hipertiroidismo, avaliação da função cerebral, avaliação e localização 
da isquemia e necrose tecidual no enfarte do miocárdio, avaliação da função hepática, dutos e 
vesícula biliar, morfologia renal, avaliação do fluxo renal e taxa de filtração glomerular, 
detecção de lesões cerebrais vasculares e neoplásicas, detecção de hemorragias, e estudo do 
baço1, 4, 5, 6,7. Em terapia com radiofármacos podemos citar o tratamento do hipertiroidismo e 
carcinoma papilar e folicular da tiróide, tratamento de metástases intraperitoneais, como 
tumor dos ovários, renal, gastrointestinal, tratamento paliativo da dor nas metástases ósseas, 
tratamento de tumores neuroendócrinos como o neuroblastoma ou feocromocitoma, 
tratamento do linfoma não-Hodgkin3.  
  
Entretanto, embora os benefícios e o uso comprovadamente crescente e diversificado das 
radiações ionizantes nas áreas da medicina sejam evidentes, não podem, de modo algum, 
serem dissociados de preocupações igualmente crescentes de segurança radiológica traduzida 
em radioproteção. Em medicina nuclear esta preocupação com a radioproteção implica entre 
outras com o gerenciamento de rejeitos radioativos gerados em função do manuseio de fontes 
seladas ou não de radiação ionizante.  
 
Rejeito radioativo (ou simplesmente Rejeito) é qualquer material resultante de atividades 
humanas, que contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 
especificados em norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), e para o qual a 
reutilização é imprópria ou não prevista8.  
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No manuseio dos radiofármacos, são gerados rejeitos sólidos, líquidos e gasosos que são 
classificados pela Resolução nº 05 de 1993 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
CONAMA9 como de classe C. Os sólidos são oriundos da utilização de seringas, agulhas, 
luvas, papeis absorvedores para o caso de contaminações de bancadas, geradores de 
radionuclídeos, fontes seladas para calibração de equipamentos entre outros. Os líquidos são 
resíduos de radionuclídeos, excreta de pacientes e soluções cintiladoras orgânicas ou 
inorgânicas. Os rejeitos gasosos são oriundos da manipulação de fontes não seladas. 
 
No Brasil, a CNEN tem por objetivo assegurar que as instalações que utilizam radiações 
ionizantes trabalhem de forma adequada, dentro dos critérios e das normas de radioproteção. 
Isto vem garantir que os níveis de radiação sejam tão baixos quanto razoavelmente 
exeqüíveis, acarretando, conseqüentemente, a minimização da exposição às radiações 
ionizantes da população como um todo. Neste sentido a Norma CNEN NE6. 05: “Gerência de 
rejeitos radioativos em instalações radiativas” estabelece critérios gerais e requisitos básicos 
relativos à Gerência de Rejeitos Radioativos10. 
 
Este trabalho pretende verificar se os sistemas de gerenciamento de rejeitos radioativos de 
clínicas de medicina nuclear da cidade de Recife estão em conformidade com o padrão 
normativo estabelecido pela CNEN. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com o 
Centro Regional de Ciências Nucleares (CRCN), unidade de pesquisa vinculada à CNEN a e 
clínicas de medicina nuclear de Recife. 
 
 

2. MATERIAL E MÉTODO 
 
Na primeira etapa da pesquisa, com o objetivo de auxiliar na fundamentação teórica sobre a 
área de estudo e na construção da revisão bibliográfica foram coletados dados referentes aos 
processos em estudo e temas afins. Posteriormente, visando obter o conhecimento do 
funcionamento das instituições objeto de pesquisa, foi realizado um estudo piloto de uma 
instituição autorizada pela CNEN.  
 
Após o estudo inicial de todo o processo, foi desenvolvida e aplicada uma planilha para 
verificação de conformidade dos padrões normativos estabelecidos pela CNEN em sua norma 
NE 6.05, Gerência de Rejeitos Radioativos Em Instalações Radiativas. Nesta planilha, foram 
estabelecidos pesos para cada item, o que possibilitou saber o percentual de conformidade 
com a referida Norma. Por se tratar de um Sistema de Gestão, foi estabelecido como meta 
atingir o percentual de 90% para cada um dos itens da Norma. Assim, visando à melhoria do 
sistema, esta planilha pode ser aplicada a cada seis meses, objetivando alcançar ou mesmo 
ultrapassar a meta inicialmente estabelecida. Após a realização do estudo piloto, o mesmo foi 
aplicado em mais cinco clínicas totalizando seis clínicas pesquisadas. 
 
A Tabela 1 mostra uma parte da planilha utilizada com seus respectivos pesos. O somatório 
dos pesos em cada item é no máximo igual a dez, o que corresponde a um percentual de 
100%. O exemplo refere-se ao item três da Norma – recipientes. 
 
 

Tabela 1 – Exemplo de parte da planilha utilizada na coleta de dados                           
com sua respectiva pontuação 
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3. Dos recipientes         

check list 
Pontos Orientações 

para o auditor  
  

Máximo Obtido Comentários-observações 
Adequação dos 
recipientes 
provisórios ás 
características 
físicas, químicas e 
radiológicas. 3       

Identificação dos 
rejeitos. 1       

Classificação dos 
rejeitos. 1       

Registros. 2       
 Identificação e 
vedação dos 
recipientes utilizados 
na coleta e 
transporte interno 
dos rejeitos  
Formulário de 
registro de 
eliminação. 3       

 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Durante as visitas de campo, verificou-se que os principais radionuclídeos utilizados nas 
clínicas de medicina nuclear de Recife, são o Tecnécio99 Metaestável, o Tálio-201, o      
Gálio-67, o Iodo-123 e o Iodo-131.  
 
Com relação à aplicação da planilha nas seis clínicas visitadas os resultados encontrados são 
mostrados na Tabela 2. 
 
Podemos observar que em todas as clínicas, na maioria dos itens, a meta de 90% de 
conformidade foi ultrapassada. Entretanto, em todas ocorreram não conformidades, sobretudo 
no item armazenamento, o qual apresentou o pior resultado, ficando em todas as clínicas 
abaixo da meta. Vale salientar que na sala de rejeitos radioativos é particularmente 
importante a segregação dos radionuclídeos em compartimentos blindados com embalagens 
adequadas. Essa segregação evita que o técnico se exponha desnecessariamente às radiações 
durante a manipulação dos rejeitos para o seu descarte. O tempo de armazenamento adequado 
é fundamental para evitar a contaminação de pessoas e do meio ambiente. Além disto, 
devem-se manter procedimentos atualizados e de fácil visualização para o caso de 
atendimento a emergências. 
 

 
Tabela 2. Item avaliado versus percentual de conformidade alcançado 
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ITEM AVALIADO CLÍNICA 

A 
CLÍNICA 

B 
CLÍNICA 

C 
CLÍNICA 

D 
CLÍNICA 

E 
CLÍNICA 

F 
REQUISITOS 
GERAIS 

100 100 100 100 80 70 

RECIPIENTES 100 100 100 100 100 100 
SEGREGAÇÃO 100 100 100 100 100 100 
TRANSPORTE 100 100 100 100 100 100 
ARMAZENAMENTO 
PROVISÓRIO 

75 75 70 75 66,66 66,66 

TRATAMENTO 100 100 100 100 100 100 
ELIMINAÇÃO 100 100 100 100 100 94,4 
TRANSFERÊNCIA 100 100 100 100 100 100 
REGISTRO 100 100 90 100 100 100 
INSPEÇÕES E 
AUDITORIAS 

100 100 100 100 100 100 

 
 
 
As clínicas E e F apresentaram não conformidades nos requisitos gerais, sendo que a F 
apresentou ainda não conformidades no item eliminação dos rejeitos. A eliminação de 
rejeitos líquidos, sólidos e/ou gasosos de uma instalação, deve obedecer a determinados 
limites, estando condicionada à obtenção de parecer favorável da CNEN. Fora destes limites 
o meio ambiente será impactado de modo adverso.  
 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O método de auditoria do sistema de gerenciamento de resíduos radioativos desenvolvido, 
baseado no sistema de pontuação, possibilitou uma avaliação objetiva, eficiente e imparcial 
dos sistemas existentes em clínicas de medicina nuclear da cidade de Recife. O 
estabelecimento prévio de itens de gerenciamento de rejeitos, com a atribuição de pesos a 
cada item, em função de seus riscos associados, excluiu os valores subjetivos e pessoais 
presentes no julgamento e na avaliação das questões técnicas de uma mesma instituição. 
 
A implementação de um programa de auditoria, como parte do sistema de gerenciamento de 
rejeitos radioativos, contribui significativamente para a melhoria contínua do sistema e ainda 
da otimização dos sistemas de radioproteção e, conseqüentemente, para a redução das doses 
em trabalhadores. 
 
Impactos adversos para o meio ambiente são minimizados quando o sistema de 
gerenciamento de rejeitos radioativos atende aos padrões normativos. Tais medidas são 
fundamentais para evitar contaminações ambientais ou mitigar as conseqüências ambientais 
em caso de acidentes. 
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