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RESUMO

O tecnécio-99 metaestável  (99mTc) é um radiofármaco usado em mais de 80% dos procedimentos adotados na
medicina  nuclear,  fundamental  para  o  diagnóstico  de  doenças  associadas  ao  coração,  fígado,  rim,  cérebro,
pulmão, tireóide e entre outras partes [1]. Ele é gerado a partir do radioisótopo molibdênio-99 ( 99Mo) que é
produzido em reatores  nucleares  fora do Brasil.  Durante o ano de 2009 ocorreu uma crise na produção do
radioisótopo 99Mo no Canadá, responsável por 40 % do fornecimento mundial, mostrando assim, a fragilidade e
dependência brasileira da produção externa.  Devido ao crescimento do país, existe uma expectativa no aumento
da demanda  brasileira  do  99Mo,  o que  contribuiu  para  a  aprovação  do projeto  de  um novo reator  nuclear
brasileiro para fins de pesquisa e produção de radioisótopo: o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), que será
construído em Iperó/SP. A construção de um reator nuclear sempre gera polêmicas entorno das necessidades
reais de uma sociedade em relação aos riscos de acidentes. Este trabalho, portanto, propõe-se através de dados
estatísticos sobre a relação oferta/demanda do radioisótopo 99Mo, mostrar a necessidade da construção de um
reator nuclear de pesquisa no país, mostrando as diversas aplicações na Medicina Nuclear e as necessidades
deste insumo para o país.

1. INTRODUÇÃO

Os  radiofármacos  são  compostos  que  têm  na  sua  composição  um  radionuclídeo  e  são
utilizados em medicina  nuclear  para diagnóstico  e  terapia  de várias  doenças.  Utilizam-se
radiofármacos  que  apresentam  na  sua  constituição  radionuclídeos  emissores  de  radiação
gama 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 [2].

Como mencionado anteriormente,  mais  de 80% de radiofármacos utilizados em medicina
nuclear são compostos marcados com 99mTc. A razão para tal posição do 99mTc em uso clínico
são suas características físicas e radioativas favoráveis. A meia-vida física de 6 horas e a
pequena quantidade de emissão de elétrons permite a administração sem dose de radiação
significativa para o paciente. Além disso, os fótons monocromáticos emitidos permitem obter
uma imagem de maior definição e resolução espacial [3].
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Em se tratando de diagnósticos, o  99mTc é utilizado na formulação de diferentes fármacos
utilizados em diversos órgãos, tecidos e glândulas, como mostrado abaixo na tabela abaixo.

Tabela 1:  Aplicações do 99mTc em diferentes órgãos  e tecidos humanos.

ALVO MEDICAMENTO

Tireóide 99mTc-Pertecnetato

Cérebro 99mTc-DTPA 99mTc-Elinododicisteína -
dietilester

Rins 99mTc-DTPA
99mTc-DMSA

Sistema Ósseo
99mTc-Metileno-difosfanato

Fígado
99mTc-Estanho colloidal 99mTc-Enxofre coloidal

Coração
99mTc-Pirofosfato 99mTc-MIBI

Pulmão 99mTc-Macroagregado de soro albumina humano

2. PRODUÇÃO DE 99mTc.

Após  a  crise  da  produção  mundial  de  molibdênio  em  2009,  aumentou-se  ainda  mais  a
preocupação em torno da situação brasileira em depender de importações em grande escala
deste material. Sem o fornecimento holandês e canadense por problemas estruturais em seus
reatores, o mundo perdeu dois terços, em média, da produção mundial do 99Mo.

O tecnécio (Tc) é um metal da segunda série de transição da tabela periódica, pertencente à
família  7B,  e  está  localizado  entre  o  molibdênio  e  o  rutênio.  Até  o  momento,  todos  os
isótopos  conhecidos  do  tecnécio  são  radioativos,  desde  o  tecnécio-90 ao  tecnécio-110,  e
incluem oito pares de isômeros nucleares, entre eles 99mTc-99Tc [4]. 

Isômeros nucleares são nuclídeos que se diferenciam apenas pelo seu conteúdo energético. O
nuclídeo no estado mais  energético,  metaestável,  libera  energia  eletromagnética,  radiação
gama, na transição para um estado isomérico de energia mais baixa.

O tecnécio-99m é um radionuclídeo que apresenta características físicas ideais para utilização
em Medicina Nuclear Diagnóstica: é mono-emissor gama de baixa energia (140 keV), possui
tempo de meia-vida físico relativamente curto e não emite radiação do tipo particulada (α ou
β).   Essas  características  físicas,  em  conjunto,  possibilitam  a  aquisição  de  imagens
cintilográficas com excelente resolução, sem comprometimento dosimétrico para o paciente.
Assim,  a  grande maioria  dos radiofármacos  utilizados atualmente  são preparados a  partir
desse radionuclídeo [3]. 
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O tecnécio-99m é produto do decaimento radioativo de molibdênio-99 que desintegram-se
por emissão de radiação β e originam núcleos de 99mTc que, por sua vez, desintegram-se por
emissão de radiação gama para originar o 99Tc [3]. Dessa forma, 99Mo é chamado de elemento
“pai” e  99mTc de elemento “filho”. O 99Mo e 99mTc formam um par radioativo em equilíbrio
transiente, já que o tempo de meia-vida físico do pai é cerca de dez vezes maior que o do
filho. Esse equilíbrio possibilita a fabricação do sistema gerador de radionuclídeo de  99Mo-
99mTc.  Por  meio  do  sistema  gerador  de  99Mo-99mTc,  o  elemento  tecnécio-99m  pode  ser
facilmente disponibilizado no hospital ou serviço de Medicina Nuclear.

3. METODOLOGIA 

Este trabalho se baseia em uma abordagem quantitativa do cenário atual brasileiro frente a
crise  mundial  na  produção  de  molibdênio.  A  metodologia  utilizada  está  baseada  em
levantamentos  de dados bibliográficos  em livros,  artigos  e  sites  sobre a  situação nuclear
brasileira  e análise  do projeto de construção do Reator  Multipropósito  Brasileiro (RMB).
Pretende-se  também,  aplicar  os  conhecimentos  obtidos  no  estudo  da  situação  brasileira
quanto à dependência da oferta mundial de molibdênio-99 e crescente demanda interna de
geradores de tecnécio, radiofármaco empregado na medicina nuclear em larga escala.

Visto que a demanda brasileira é de 1,5 milhão de procedimentos com radiofármacos por ano
e o gasto com a importação de 99Mo já ultrapassa os 13 milhões de dólares anuais, justifica-se
a  construção  do  Reator  Multipropósito  Brasileiro.  Este  Plano  de  Ação  do  Ministério  da
Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI/MCT) de 2007, orçado em 850 milhões de reais já
entrou em ação e prevê o término das construções em 2017. Em 20 anos de funcionamento,
um  terço  de  sua  vida  útil,  o  valor  economizado  com  as  importações  igualará  o  valor
investido. Abaixo, pode ser vista a relação oferta/demanda no período anterior e posterior à
crise e as projeções futuras, levando-se em consideração o novo panorama, com a construção
do RMB [5] [6] [7].
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Figura 1: Projeção da oferta/demanda de 99Mo entre 2008 e 2020 [6].

Figura 2: Projeção da oferta/demanda de 99Mo da implantação do RMB em 2018 até
2030 [6]. 

A crescente demanda deve-se não só ao fato do crescimento populacional como também do
seu envelhecimento. A utilização dos radiofármacos em exames de radiodiagnóstico dá-se,
principalmente,  por  pacientes  em grupos especiais  de idade,  destacando-se o de mais  de
sessenta  anos  de  idade,  faixa  etária  na  qual  encontram-se  a  maior  parte  de  indivíduos
portadores de doenças neurodegenerativas, câncer entre outras.
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Figura 3: Crescimento da população brasileira com destaque para o período da
fase de implementação do Reator Multipropósito Brasileiro (2018/2021) [8].

Figura 4: Crescimento da população brasileira com mais de 60 anos [8].
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4. CONCLUSÃO

Este trabalho se justifica pela  importância  da divulgação dessas informações  à sociedade
brasileira  que,  cada  vez  mais  consciente,  usufruirá  de  projetos  futuros  que  serão
implementados  pelo  CNEN/IPEN,  destacando-se  a  importância  da  construção  do  Reator
Multipropósito Brasileiro, em Iperó, São Paulo. O principal objetivo do empreendimento é
dotar o país com uma infraestrutura que possa atender demandas internas nas áreas sociais,
dentre  elas,  na  produção  de  radioisótopos  para  a  saúde,  com ênfase  no  molibdênio-99,
impulsionando  a  medicina  nuclear  no  país.  Com a  construção  do  novo  reator,  produtos
atualmente importados passam a ser produzidos no país e novos podem ser desenvolvidos,
gerando economia, segurança no fornecimento de radiofármacos e melhor qualidade de vida
para a população. 
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