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RESUMO 

 

 

 

 

Na atualidade, a combinação do radiofármaco fluordesoxiglicose (FDG) com equipamentos 

PET/CT representa a melhor condição tecnológica para o diagnóstico médico, permitindo a 

geração de imagens que associam anatomia e funções metabólicas dos tecidos ou órgãos. A 

Emenda Constitucional (EC) nº 49 de 2006, flexibilizou o monopólio estatal da produção de 

substâncias radioativas, permitindo o investimento privado na área de radioisótopos de meia-

vida igual ou inferior a duas horas, como forma de ampliar a oferta desses materiais para o setor 

de saúde nacional. Com o objetivo de refletir sobre a produção brasileira de radiofármacos, em 

especial da FDG, foi realizado estudo teórico, com abordagem qualitativa, substanciado por 

pesquisa documental e levantamento de dados por meio de questionário enviado às empresas 

privadas produtoras desse radiofármaco. Inicialmente, buscou-se identificar na esfera federal 

os parâmetros jurídico e regulatório para a atividade. Em seguida, foi observado o ambiente 

concorrencial existente. Por fim, foram prospectadas as perspectivas empresariais sobre o 

comportamento da demanda nacional desse insumo. Os resultados evidenciaram o crescimento 

da produção e sua maior distribuição geográfica no país, além do que seria possível apenas 

considerando o investimento público; porém, aquém das expectativas que envolveram a 

promulgação da Emenda Constitucional. Os empreendedores privados acreditam em 

crescimento do mercado; vez que, boa parte da população brasileira ainda não tem acesso aos 

benefícios que a medicina diagnóstica por imagem com o uso do FDG pode permitir. Foi 

também observado haver a necessidade de aprimoramento no modelo regulatório em relação 

aos processos de licenciamento; assim como, da implantação de parâmetros mercadológicos.   

 

Palavras-chave: Radiofármacos. Fluordesoxiglicose. Regulação Nuclear. Legislação Nuclear. 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

 

 

En la actualidad, la combinación de trazador fluordesoxiglucosa (FDG) con el equipo PET/CT 

es la mejor condición tecnológica para el diagnóstico médico, permitiendo la generación de 

imágenes que asocian la anatomía y las funciones metabólicas de los tejidos o órganos. La 

Enmienda Constitucional (EC) nº 49 de 2006 relajó el monopolio estatal de la producción de 

sustancias radiactivas, lo que a permitido la inversión privada en la zona de radioisótopos de 

vida media de menos de o igual a dos horas, como una manera de aumentar la oferta de estos 

materiales para sector nacional de salud. Con el fin de reflexionar sobre la producción brasileña 

de radiofármacos, especialmente FDG se llevó a cabo un estudio teórico con un enfoque 

cualitativo, fundamentado en la investigación documental y recopilación de datos a través de 

un cuestionario enviado a las empresas privadas productoras de este radiofármaco. 

Inicialmente, se trató de identificar en nivel federal los parámetros legales y reglamentarios para 

la actividad; a continuación, se observó el entorno competitivo existente, y, por último, se han 

prospectado las perspectivas de negocio y el comportamiento de la demanda interna de este 

producto. Los resultados mostraron que el crecimiento de la producción y su distribución 

geográfica más grande en el país, más allá de lo que sería posible sólo teniendo en cuenta la 

inversión pública; pero debajo de las expectativas en torno a la promulgación de la Enmienda 

Constitucional. Los empresarios privados creen en el crecimiento del mercado; puesto que, la 

mayoría de la población no tiene acceso a los beneficios que el diagnóstico por imagen con el 

uso de la FDG puede permitir. Se observó también que hay necesidad de mejorar el marco 

normativo en relación con los procedimientos de concesión de licencias; así como la aplicación 

de parámetros comunes de comercialización. 

  

Palabras clave: Radiofármacos. Fluorodeoxiglucosa. La regulación nuclear. Legislación 

Nuclear. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

Nowadays, the combination of fluorodeoxyglucose tracer (FDG) and PET/CT equipment is the 

best technological condition for medical diagnosis, allowing the generation of images that 

associate anatomy and metabolic functions of tissues or organs. Constitutional Amendment 

(CA) No 49 of 2006, relaxed the state monopoly on the production of radioactive substances, 

allowing private investment in radioisotope area with half-life of less than or equal to two hours, 

as a way to increase the supply of these materials to national health sector. In order to reflect 

on the Brazilian production of radiopharmaceuticals, especially FDG was performed a 

theoretical study with a qualitative approach, substantiated by documentary research and data 

collection through a questionnaire sent to the producing private companies of this 

radiopharmaceutical. Initially, it sought to identify in the federal level the legal and regulatory 

parameters for the activity; then the existing competitive environment was observed, and, 

finally, were prospected the business perspectives on the behavior of domestic demand of this 

product. The results showed the growth of production and its largest geographical distribution 

in the country, beyond what would be possible only considering public investment; but short of 

expectations surrounding the enactment of Constitutional Amendment. Private entrepreneurs 

believe in market growth; since, most of the population has no access to the benefits that the 

medical imaging diagnostic with the use of FDG may allow. It was also noted that there is a 

need to improve the regulatory framework in relation to licensing procedures; as well as 

implementation of common marketing parameters. 

 

Keywords: Radiopharmaceuticals. Fluorodeoxyglucose. Nuclear regulation. Nuclear 

legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ENERGIA ATÔMICA - MARCOS HISTÓRICOS 

 

Os benefícios advindos da tecnologia atômica para a área de saúde no Brasil remontam 

aos primórdios do desenvolvimento inicial do conhecimento nessa área; assim, Francisco et al. 

(2006) referenciam a primeira tese sobre essa temática, apresentada à Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro, em 1896, por Adolpho Carlos Lindemberg - “Dos Raios X no ponto de vista 

médico-cirúrgico”. 

Os autores também mencionam que o primeiro aparelho de raios X foi importado pelo 

médico José Carlos Ferreira Pires e instalado na cidade de Formiga, Minas Gerais, sendo a 

primeira radiografia realizada em 1898. 

Assinalam ainda Francisco et al. (2006), que, em 1936, o Dr. Manoel Dias de Abreu 

apresentou à Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro uma modalidade de exame 

por ele criada - “roentgenfotografia”, que, utilizando princípios envolvendo raios X, permitia a 

detecção e o rastreamento de tuberculose e doenças ocupacionais pulmonares. Em razão da alta 

eficiência técnica e baixo custo, tal exame se difundiu rapidamente pelo mundo, e, a partir de 

1939 passou a ser denominado “abreugrafia”. 

No ano de 1955 foi assinado entre o Conselho Nacional de Pesquisa, atualmente 

denominado Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e a 

empresa norte-americana Babcock & Wilcox, um contrato para a compra de um reator nuclear 

de pesquisa, a ser construído no Instituto de Energia Atômica (IEA), hoje, Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN), situado no campus da Universidade de São Paulo (USP) 

(SOUZA, 2011; BORGES JR, 2013; JORGE, 2014). 

Importa registrar também a cooperação entre o IEA e a Faculdade de Medicina da USP, 

que permitiu o funcionamento, no Hospital das Clínicas, de um laboratório de radioisótopos, 

que se tornou um centro incentivador do uso desses elementos em pesquisa clínica e 

propedêutica médica (IPEN, 2015a; HCUSP, 1997). 

Santos-Oliveira e Carneiro-Leão (2008), observam que a manufatura rotineira de 

radiofármacos teve início em 1963 no antigo IEA, já levando em conta a inclusão de 

procedimentos farmacêuticos de radiofarmácia, após o pioneirismo na produção de iodo 

radioativo (131I), em 1959. 
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1.2 MERCADO  

 

Um dos significados semânticos para mercado é: “esfera das relações econômicas de 

compra e venda, de cujo ajuste resulta o preço” (MICHAELIS, 2009). Assim, o 

desenvolvimento dessas relações e, em última análise, a existência do mercado, se fundamenta, 

de um lado, no que concerne à condição para empreender do agente privado, na segurança 

jurídica e na estrutura regulatória, e, de outro, nos aspectos mercadológicos do presente e 

perspectivas de desenvolvimento futuro do empreendimento. 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), no documento denominado “Segurança 

jurídica: caminhos para o fortalecimento”, encaminhado aos candidatos à Presidência da 

República nas eleições de 2014, assim posiciona o entendimento sobre essa temática para o 

empresariado: “Leis e regulamentos elaborados com clareza e regras conhecidas, estáveis e de 

interpretação previsível aumentam a capacidade de as empresas planejaram investimentos, 

diminuindo o risco e o custo dos negócios” (CNI, 2014). 

Nesse sentido, destaca-se a observação de Figueiredo (2009) sobre o viés regulador 

definido ao Estado pela Carta Magna de 1988, que veio se consubstanciar em 1995, quando foi 

proposto pelo governo Fernando Henrique Cardoso um conjunto de medidas reestruturantes da 

economia, tais como: ajuste fiscal, estabilização da moeda e privatização de empresas públicas. 

Nessa conjuntura, foi também implementada uma reforma administrativa, cujas 

diretrizes foram apresentadas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRE), em 

direção à “construção do Estado regulador da oferta de serviços públicos e promotor de políticas 

sociais” (FARIAS; RIBEIRO, 2002). 

A promulgação da Emenda Constitucional nº 49 de 2006, pode ser entendida como 

parte desse movimento em busca da diminuição da atuação estatal na economia, embora 

naquele momento, como agora, as considerações de Farias e Ribeiro (2002), quanto à ausência 

de um “marco geral conceitual da reforma regulatória” que delimitasse a ação das agências 

reguladoras e qualificasse o papel dos ministérios; assim como, apresentasse os “instrumentos 

de controle político dos resultados alcançados” na nova governança regulatória, continuem 

válidas. 

A citada Emenda teve a importância de estabelecer, para o setor de saúde, uma 

condição que permitisse o desenvolvimento da atuação privada numa atividade produtiva até 

então afeta ao Estado. 

Desta forma, o mencionado significado de mercado passa a ter seus dois pilares 

estabelecidos; ou seja, a demanda, representada pelos Serviços de Medicina Nuclear que 
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operam equipamentos PET/CT, que já detinha liberdade de uso, observadas as posturas 

estabelecidas na Carta de 1988, e a oferta, pela permissão da produção privada de radioisótopos 

definida pela Emenda Constitucional nº 49 de 2006.  

Representando este último aspecto a linha condutora do presente trabalho. 

 

1.2.1 Radiofármacos 

 

Segundo Oliveira et al. (2006), radiofármacos são compostos que têm na sua 

composição um radionuclídeo1. Por sua forma farmacêutica, quantidade e qualidade da radiação 

emitida, podem ser utilizados com finalidade diagnóstica ou terapêutica, qualquer que seja a 

via de administração empregada, quer seja feita oralmente, por inalação ou mesmo por injeção 

intravenosa (ARAÚJO et al., 2008); sendo a especialidade profissional responsável pela 

produção, manipulação, controle de qualidade e fracionamento desses produtos denominada 

Radiofarmácia (ABRF, 2013).  

Na medicina nuclear 95% desses materiais são usados para fins de diagnóstico 

(MONTEIRO, 2012), que é feito, como indicam Oliveira et al. (2006), por meio de imagens 

produzidas a partir da detecção da radiação emitida pelo radionuclídeo contido no composto 

que está no corpo do paciente; uma vez que a mesma atravessa o organismo, ao contrário das 

técnicas radiológicas convencionais, que medem a absorção da radiação aplicada externamente.  

Tal condição permite avaliar não só a anatomia e a morfologia de um órgão, mas 

também seu funcionamento, possibilitando, por exemplo, a detecção e caracterização de uma 

lesão primária, a avaliação do estágio de evolução e o controle das respostas terapêuticas 

(ALVES; GIORGIS; ARAÚJO, 2013).  

Araújo et al. (2008) esclarecem que o componente indutor da imagem, geralmente, é 

um elemento radioativo de meia-vida2 curta que emite fótons, a partir do seu decaimento 

radioativo, com suficiente energia para penetrar a massa tecidual do paciente. Segundo Conti; 

Keppler e Halls (1994) e Nascimento e Costa (2014) os fótons emitidos são detectados por 

equipamentos especializados como a câmara gama ou o tomógrafo para emissão de fótons - 

                                                           
1 Radionuclídeos, radioisótopos ou isótopos radioativos são isótopos instáveis os quais sofrem decaimento 

radioativo e transmutam-se em novo elemento. São átomos que se desintegram por emissão de radiação 

corpuscular (partícula) ou eletromagnética (ANVISA, 2009). 

 
2 Meia-vida – tempo em que metade de uma amostra de radionuclídeos deixará de emitir radiação (decaimento 

radioativo). O flúor-18 (18F), por exemplo, componente da fluordesoxiglicose - FDG, tem meia-vida de 109,8 

minutos (OKUNO, 2013). 
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SPECT (sigla em inglês para Single Photon Emission Computed Tomography) ou de pósitrons 

- PET/CT (sigla em inglês para Positron Emission Tomography / Computed Tomography) e, 

por meio de programas computacionais específicos, essas emissões são convertidas em 

imagens.   

 

1.2.1.1 Fluordesoxiglicose 

 

A produção da fluordesoxiglicose (FDG-18F), ou simplesmente FDG, cuja 

representação molecular está indicada na figura 1, é resultado de um complexo processo de 

biosíntese onde o isótopo de flúor (18F) é ligado a uma molécula de glicose (6C12H6O) que 

serve como transportadora desse elemento radioativo (IEN, 2015).   

 

 

         Figura 1 – Representação molecular da fluordesoxiglicose.  
        Fonte: Sabbatini (1997). 

 

Esta combinação farmacológica é de especial interesse para a medicina em virtude de 

que a glicose é a principal fonte de energia para as células e, portanto, é rapidamente 

disseminada pelo organismo. Aguiar e Manini (2013) observam que a glicose é fundamental 

para que o indivíduo produza energia, e, sem ela, não há vida. 

A FDG, por ser assemelhada à glicose, também se dissemina rapidamente pelo 

organismo, razão pela qual é muito utilizada no diagnostico (GAMBOA et al., 2014); porém, 

não é convertida em energia pelas células, ficando retida e termina por ser excretada. Por outro 

lado, as células tumorais demandam mais energia do que aquelas em funcionamento normal; 

assim, passa a existir um acúmulo desse radiofármaco nessas células, o que permite a geração 

de imagens e a consequente identificação da disfunção  (CIMol, 2012). 

Este radiofármaco, por seu crescente uso em combinação com a tecnologia PET/CT 

vem sendo considerado o padrão-ouro da atividade, especialmente pela qualidade das imagens 
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obtidas (OLIVEIRA; CARNEIRO-LEÃO, 2007). De fato, constitui-se assim um importante 

meio de diagnosticar e identificar a existência e extensão de tumores no corpo, como por 

exemplo, nos pulmões (CHEN et al., 2012; ASAI et al., 2013), na tireoide (SEBASTIANES et 

al., 2008) e nas mamas (BELLEVRE et al., 2014; BITENCOURT et al., 2014); sendo também 

crescente o uso em neurologia e cardiologia (KRUG et al., 2008) ou na investigação geral em 

pacientes (ALVES; GIORGIS; ARAÚJO, 2013). 

 

1.3 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

No Brasil, as pesquisas e a utilização da energia atômica foram assumidas pelo Estado, 

mesmo que o foco inicial tenha sido o domínio da tecnologia nuclear - stricto sensu, com fins 

de posicionamento geopolítico no primeiro momento ou, posteriormente, de geração de energia 

elétrica. Entretanto, a vertente de maior impacto social na atualidade está na produção de 

radioisótopos, com ênfase para seu uso médico. 

A estrutura industrial produtiva construída ao longo do tempo pela Comissão Nacional 

de Energia Nuclear (CNEN), no âmbito da execução do monopólio da União nessa matéria, é 

extremamente bem sucedida, em especial quando se observam as dificildades orçamentárias e 

políticas, nacionais e internacionais, que envolvem essa temática.  

Destaca-se, mais a nível mundial, além do desenvolvimento tecnológico da produção 

de materiais radioativos, aquele dos equipamentos detectores de radiação e programas 

específicos de computador que são utilizados na medicina diagnóstica por imagens ou mesmo 

terapêutica. 

Neste sentido, o conhecimento da existência deste conjunto tecnológico em favor da 

medicina foi fator motivador para que o senador Jorge Bornhausen do Partido da Frente Liberal 

(PFL), representante do Estado de Santa Catarina, apresentasse a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 199/2003, que, após tramitar naquela Casa Legislativa e na Câmara dos 

Deputados, tornou-se a Emenda Constitucional nº 49 de 2006. 

Observando-se este novo marco, em nível constitucional, que abriu à iniciativa privada 

a possibilidade de empreender nessa atividade; e, que a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) teve sua estrutura produtiva preservada sob seu controle, ou seja, o Estado permaneceu 

como produtor, aliás, ainda nos dias de hoje, representando papel central nessa indústria, se 

estabelece a situação-problema que embasa o presente estudo: Como se encontra a indústria 

privada de radiofármacos no Brasil, especialmente a produção de FDG? 

 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bellevre%20D%22
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1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Os procedimentos diagnósticos e terapêuticos que utilizam radioisótopos superam em 

nosso país a marca anual de 2 milhões (SBMN, 2015a), especialmente para o enfrentamento de 

doenças degenerativas. Tal referência, por si só, demonstra a importância desta tecnologia na 

saúde pública brasileira. 

Até a promulgação da Emenda Constitucional nº 49 de 2006, a produção de 

radioisótopos e consequentemente radiofármacos estava sob monopólio do Estado; porém, a 

partir desta norma legal, o setor privado teve permissão de investir nessa atividade. 

Observa-se que esta nova normativa brasileira delimitou a possibilidade de produção 

privada àqueles isótopos de meia-vida de até duas horas, ou, como também são denominados, 

de meia-vida curta. Assim, o presente estudo foi direcionado para a fluordesoxiglicose (FDG-

18F) ou FDG, radiofármaco que atende esse preceito constitucional e é extremamente adequado 

à execução de exames diagnósticos por imagens com o uso de detector de pósitrons associado 

a um tomógrafo computadorizado (PET/CT). 

A pesquisa identificará, no âmbito federal de governo, os aspectos legais e reguladores 

aplicáveis à produção de radiofármacos; além de refletir sobre essa indústria, seu ambiente 

concorrencial e perspectivas de desenvolvimento, de modo a aferir se a atual estrutura produtiva 

brasileira atende à demanda nacional desses produtos, em especial quanto à FDG.  

 

1.5 OBJETIVOS 

 

Na busca pelo esclarecimento da situação problema apresentada, pretende o presente 

estudo atingir os objetivos a seguir especificados. 

  

1.5.1 Geral  

 

Refletir sobre a indústria de radiofármacos no Brasil, especialmente quanto à produção 

de FDG. 

 

1.5.2 Específicos 

 

 Identificar, no âmbito federal de governo, o arcabouço legal e os parâmetros de 

regulação aplicáveis à produção de radiofármacos no Brasil.  
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 Apresentar a estrutura de produção de radiofármacos, especialmente quanto à FDG. 

  

 Expor a ambiência competitiva e as perspectivas mercadológicas da produção de 

FDG no Brasil. 
 

 

1.6 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Q1 - Quais são os parâmetros legais e de regulação, no âmbito federal, aplicáveis à 

cadeia produtiva de radiofármacos?  

  

Q2 - Qual é o arranjo produtivo de radiofármacos no Brasil, especialmente da FDG? 

 

Q3 - Como se dá a concorrência e quais são as perspectivas mercadológicas da 

produção de FDG no Brasil? 

 

 

1.7 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

Este trabalho procura, considerando os parâmetros legais e reguladores aplicáveis à 

área de radiofármacos, na esfera federal de governo, investigar o estado em que se encontra e 

as perspectivas de desenvolvimento da produção desses insumos, em especial da FDG. 

O papel da produção pública, por sua relevância histórica e importância 

socioeconômica, será mencionado na presente investigação, todavia, o esforço de pesquisa está 

direcionado para os atores privados, com fins lucrativos, que surgiram no Brasil a partir da 

promulgação da Emenda Constitucional nº 49 de 2006. Desta forma, a CNEN, com sentido 

referencial, e as seis empresas licenciadas para produção de radiofármacos de meia-vida curta 

no território nacional constituem o objeto desta pesquisa.  

Vale destacar a existência de duas instituições sem fins lucrativos - o Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo, localizado em São Paulo/SP e o Instituto do Cérebro, 

vinculado à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, localizado em Porto 

Alegre/RS, que, embora possuam licença para produção de FDG, não estão contemplados no 

presente estudo em razão de sua natureza filantrópica.  
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1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos, como a seguir indicado: 

  

Capítulo 1  

Representa a introdução à temática a ser abordada pelo estudo. Inicialmente são 

pontuados os principais marcos históricos envolvendo o conhecimento sobre a energia atômica 

com vistas a indicar ao leitor o estabelecimento da intelligentia nacional nessa seara. Em 

seguida é apresentada uma visão sobre o mercado, suas bases, a participação estatal na 

economia com o advento da Constituição de 1988 e o rumo da atividade objeto desta pesquisa 

com a promulgação da Emenda Constitucional nº 49 de 2006. A conceituação do que sejam 

radiofármacos e, após, a caracterização da fluordesoxiglicose, foco do presente trabalho, 

constam na sequência. Dando continuidade apresenta-se o problema da pesquisa e a justificativa 

do estudo. A seguir os objetivos, geral e específicos, e as correspondentes questões de pesquisa. 

Por fim, o estabelecimento da abrangência do estudo, por meio da indicação da delimitação da 

pesquisa. 

 

Capítulo 2  

Retrata a revisão da literatura, apresenta o referencial teórico a ser utilizado como base 

para a avaliação do ambiente concorrencial existente no setor de produção de radiofármacos no 

Brasil, especificamente na interpretação e entendimento das respostas obtidas na coleta de 

dados realizada junto aos seis produtores privados nacionais.   

 

Capítulo 3 

Descreve a metodologia empregada no estudo, sua abordagem e qualificação; expõe 

seus eixos temáticos e as etapas de realização da coleta de dados, apresentando os critérios para 

a elaboração e interpretação do questionário encaminhado aos seis produtores privados de 

radiofármacos. 

 

Capítulo 4  

Indica, à luz da metodologia empregada e do referencial teórico definido, a pesquisa, 

a análise e a discussão dos resultados obtidos.  
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Capítulo 5  

Apresenta as considerações finais sobre o estudo realizado, alinhadas com os 

objetivos, respondendo às questões de pesquisa e indica sugestões para futuros trabalhos. 

 

A estes capítulos seguem-se as referências bibliográficas utilizadas no texto e os 

apêndices. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O artigo How Competitive forces Shape Strategy?, de Michel Porter (1979), professor 

da Business School da Harvard University, é considerado como uma das expressões precursoras 

do pensamento sobre estratégia empresarial. Os trabalhos posteriores desse autor vêm 

impactando acadêmicos de todo o mundo na busca pelo entendimento sobre as fontes para as 

diferenças de desempenho entre as empresas (AKTOUF, 2002; SCHNEIDER et al., 2009).  

Segundo Mintzberg; Ahlstradd e Lampel (2010), Porter é o principal pensador da 

chamada escola do posicionamento estratégico, que tem como premissas serem as estratégias 

fundadas em posições genéricas, especificamente comuns e identificáveis no mercado, e, 

portanto, a sua construção se dá pela seleção de posições generalistas com base em análises e 

interpretações desse ambiente.   

Os analistas de mercado passam a desempenhar um papel importante no processo pois 

encaminham seus cálculos e projeções aos gestores que de fato controlam as opções e, assim, 

as estratégias são desenvolvidas e disponibilizadas para implementação. Na verdade, o contexto 

mercadológico orienta as estratégias posicionais deliberadas, as quais dirigem a estrutura 

organizacional (MINTZBERG; AHLSTRADD; LAMPEL, 2010; TORRES; SOUZA, 2010).  

Os focos de análise da escola do posicionamento estratégico - clientes, fornecedores, 

concorrentes, novos entrantes e substitutos, são o que Porter (1986) denomina cinco forças 

competitivas. De acordo com esse autor, a estratégia da empresa deve resultar da identificação 

de ameaças e oportunidades que envolvam esses componentes. 

Para Porter (1986), o desempenho da organização está diretamente relacionado com o 

mercado onde ela se insere e compete, caracterizando assim a chamada visão baseada no 

mercado. O autor considera que o posicionamento no mercado determina as atividades que a 

empresa exercerá e como serão conformadas, assim como se dará o relacionamento entre elas.     

O autor esclarece ainda que,  forças externas às organizações são significativas e 

devem ser consideradas uma vez que afetam todas as empresas do mercado, porém, cabe à firma 

se posicionar de maneira a utilizar essa ambientação a seu favor, atingindo assim desempenho 

superior e obtendo vantagem competitiva.  

Mintzberg; Ahlstradd e Lampel (2010) chamam atenção para as várias ferramentas 

propostas por Porter (1986), na busca por relacionar o desempenho da empresa com o contexto 

competitivo onde ela está inserida - Estratégias Genéricas, Cinco Forças e Cadeia de Valor; 

modelos utilizados na visão baseada no mercado para análise do comportamento da 

organização ante seu ambiente interno e externo. 
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Porter (1986) considera essencial o relacionamento da empresa com o meio ambiente 

em que ela está inserida e o enfrentamento exitoso das cinco forças competitivas básicas, 

representadas na figura 2, é fundamental para construir ou manter vantagem competitiva 

perante seus competidores.  

 

 
             Figura 2 – Forças competitivas de Porter. 

             Fonte: Porter (1986). 

  

Conceitualmente as cinco forças podem ser entendidas da seguinte forma: 

 

 A entrada de novos concorrentes - para entrar em um mercado as empresas 

interessadas devem superar barreiras, tais como: escala, exigências de capital ou 

fidelidade dos clientes às marcas estabelecidas. Barreiras elevadas dificultam a 

entrada e preservam o mercado para aquelas que nele já estão atuando, por outro 

lado, se forem baixas, facilitam a entrada e consequentemente acirram a 

concorrência. E, de acordo com Brasileiro e Morandi (2014), exigem que as 

empresas já instaladas no mercado se adaptem a essa nova realidade. 

 

 A ameaça de substitutos - a concorrência está diretamente ligada à condição de 

substituição de um produto ou serviço por outro. A inovação introduzida por uma 

empresa pode afetar o mercado de outra. Brasileiro e Morandi (2014) argumentam 

que a oferta de substitutos resulta inevitavelmente em comparações entre 

qualidade e desempenho, feitas pelos consumidores de forma similar à feita com 

relação ao preço. 

 

 O poder de negociação dos compradores - os clientes de uma empresa querem que 

os preços baixem ou que a qualidade suba, sem aumento de preço. Seu poder está 

ligado ao quanto compram, seu nível de informação, sua disposição para 
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experimentar alternativas e assim por diante. 

 

 O poder de negociação dos fornecedores - os fornecedores querem cobrar os 

preços mais altos possíveis e as empresas pagar o mais baixo possível. A vantagem 

fica para quem tem mais opções para negociar, portanto, menos a perder com o 

fim da relação. Por isso, de acordo com Correia e Moraes (1998), a liberdade de 

escolha direta dos fornecedores pode proporcionar uma maior agilidade para 

implantação, expansão ou mesmo modernização dos negócios a custos menores 

do que os habitualmente praticados. 

 

 A rivalidade entre os concorrentes - todos os fatores anteriores convergem para 

criar rivalidade. As empresas competem para conquistar posições. Podem atacar 

umas às outras ou concordar tacitamente em coexistir, até mesmo formando 

alianças. Brasileiro e Morandi (2014) explicam que a concorrência é evidenciada 

na disputa por posições táticas, que envolvem inúmeros fatores, como preço, 

entrada de novos produtos, marketing, entre outros. 

 

Para Porter (1986), as estratégias genéricas por ele tecidas - liderança no custo total, 

diferenciação e foco - podem ser aplicadas isoladamente ou de forma combinada com as cinco 

forças competitivas, no sentido de maximizar o potencial de lucro da organização e superar os 

concorrentes. Assim se apresentam tais estratégias: 

 

 Liderança no custo total - objetiva criar uma barreira aos novos entrantes e 

posicionar a empresa de forma vantajosa quanto aos produtos substitutos. Esta 

estratégia enfatiza a produção padronizada pelo menor custo unitário e busca 

atender um público sensível ao preço. Carneiro; Cavalcanti e Silva (1997) 

explicam que quando pressionada por fornecedores poderosos, a empresa de 

custos mais baixos terá mais fôlego que seus concorrentes, que também estão 

sujeitos à pressão dos mesmos fornecedores. 

 

 Diferenciação - visa atender uma demanda que seja pouco sensível ao preço, 

embora o custo não seja ignorado, este não é o foco principal. Objetiva o 

fornecimento de produtos ou serviços que sejam considerados pelos clientes 

únicos, exclusivos, e assim a empresa pode apresentar preços diferenciados, 

compatíveis com os custos em que incorreu para promover a diferenciação. Desta 

forma, pondera Porter (1986), a empresa poderá obter margem de lucro maior que 

seus concorrentes no seu meio competitivo, uma vez que, segundo Carneiro; 

Cavalcanti e Silva (1997), estará menos vulnerável às pressões do ambiente. 

 

 Foco - busca atender um pequeno grupo comprador, um segmento da linha de 

produtos ou um mercado geográfico. A empresa se propõe a atender melhor, com 

mais eficiência e eficácia a essa parcela do mercado, em comparação com seus 

concorrentes que atendem o mercado como um todo. 
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Porter (1986) destaca ainda que, as três estratégias se diferem em outras dimensões 

além das citadas diferenças funcionais. Sendo assim, outros requisitos, tais como habilidades e 

recursos, são necessários para a colocação das mesmas em prática, com sucesso:  

 

As estratégias genéricas também implicam arranjos organizacionais diferentes, 

procedimentos de controle e sistemas criativos. Consequentemente, o compromisso 

contínuo com uma das estratégias como alvo primário é geralmente necessário para 

que o sucesso venha a ser atingido (PORTER, 1986,  p. 54).  

 

Para Oliveira (2004), as estratégias genéricas podem, também, requerer estilos 

diferentes de liderança e traduzir-se em atmosferas e culturas bastante distintas nas empresas, 

atraindo, por consequência, pessoas com perfis diferenciados. Na realidade, a estratégia de uma 

empresa pode ser a conjugação de várias estratégias genéricas compatíveis entre si e adequadas 

às particularidades da empresa e da situação do ambiente empresarial.  

Melo (2013), reportando para a revista Exame.com a participação do prof. Michael 

Porter no Fórum HSM Expomanagement, ocorrido em novembro de 2013, na cidade de São 

Paulo, trouxe a posição desse autor quanto a erros que impedem o desenvolvimento de 

estratégias competitivas. 

Inicialmente o entrevistado esclarece que estratégia nada tem a ver com olhar para o 

futuro para inventar uma melhor maneira de concorrer. Significa na verdade criar uma direção 

para construir uma empresa única, que entregue valores únicos aos clientes que escolhe atender. 

Como fatores que impedem as companhias de desenvolverem uma estratégia eficiente, 

Porter (1986) ensina que, acreditar na existência de uma única forma de concorrer é um desses 

fatores, pois, muitas organizações consideram que ver o futuro e inventar a forma ideal de 

concorrer - seja pelo melhor produto, marketing, interação com o cliente, cadeia de 

suprimentos, etc., representa a fórmula do sucesso. Esse pensamento, segundo ele, cria uma 

concorrência destrutiva, na qual ninguém consegue vencer:  

 

É uma competição de soma zero: você e o concorrente estão oferecendo a mesma 

coisa. Os consumidores não querem saber disso, eles querem escolher. E se você não 

oferece algo diferente, ele escolhe na base do preço. E isso essencialmente reduz a 

lucratividade do negócio (PORTER apud MELO, 2013). 

 

Mello (2013) esclarece que para Porter é preciso criar uma competição de soma 

positiva, na qual você oferece uma coisa, seu concorrente outra e ambos podem ganhar. O seu 

sucesso não depende do fracasso alheio. Dessa forma, segundo aquele autor, toda a indústria 

cresce, porque necessidades diferentes são atendidas de forma eficiente. Assim, é comum haver 
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confusão de estratégia com meta e visão: muitas companhias pecam pela linguagem, que 

impede que elas tenham clareza sobre o que precisam fazer. Ensina o professor que ideias como 

crescer e ser o número um do mercado são metas, objetivos e não estratégia.   

O professor de Harvard, na entrevista, também diz que existe confusão em relação a 

ações específicas como se globalizar, inovar. São, de fato, iniciativas para implantar a 

estratégia. A estratégia define para onde você quer ir e não os passos para chegar lá. Outra 

confusão diz respeito à não diferenciação entre estratégia corporativa e estratégia de negócios. 

Para Porter (apud MELO, 2013) a estratégia de negócios é básica para qualquer 

organização e consiste em definir como ela será competitiva no setor em que atua. É aí que se 

descobre no que é importante investir, que clientes atingir, qual é a dinâmica da concorrência. 

Porém, algumas empresas possuem várias linhas de negócio. A estratégia corporativa significa 

então, saber combinar os diversos ramos para melhorar a vantagem competitiva e gerar valor 

para a organização. Lemos et al. (2015) destacam que o enfoque não deve estar apenas no 

produto, mas também nos clientes, fornecedores e complementadores, ou seja, no lock-in do 

sistema, para trazer todos os envolvidos a um desempenho superior, com características de 

equilíbrio e sustentabilidade. 

Porter, na entrevista, salienta que, eficiência operacional é associada equivocadamente 

com estratégia: assimilar os pensamentos mais recentes, adotar as tecnologias mais modernas, 

tudo isso é muito importante, porém, é somente o básico. 

 

Se existe uma máquina que pode mudar nosso trabalho, devemos comprar. Se há 

novas formas de organizar nossa força de vendas, também devemos adotá-la. Temos 

de aprender, trazer para a nossa empresa e implantá-la. Isso é eficiência operacional. 

Mas só isso não cria valor para o cliente, porque todo o mercado faz a mesma coisa” 

(PORTER apud MELO, 2013). 

 

Entende Porter que as empresas que sabem quem são e conhecem o que as diferencia 

das demais terão sucesso. É necessário ter claro em quê uma organização vai se diferenciar. 

Ensina ainda o professor de Harvard que uma estratégia eficiente está totalmente 

baseada em escolhas. Não só do que se vai fazer, como do que não se vai fazer. O objetivo da 

estratégia é gerar lucro. E para isso, uma escolha inicial é fundamental: a empresa criará valor 

através de custos mais baixos - que geram preços mais baixos ou de preços mais altos de seus 

produtos.  

Nessa linha de escolhas, Porter, ao final da entrevista, alerta: definir o que não será 

feito e que público não se irá atingir, é essencial. Como exemplo, cita a Nespresso, que 

“reinventou o valor de mercado do café”. 
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Ele [o café] não vem mais em saquinho, não se compra no supermercado. Ele vem em 

cápsulas, é preciso ter uma máquina específica para prepará-lo e é possível pedir pela 

internet. A Nespresso escolheu clientes que queriam um café de qualidade, mas não 

queriam se envolver no processo de prepará-lo. É assim que surgem as estratégias: de 

grandes escolhas (PORTER apud MELO, 2013).   

 

No levantamento bibliográfico realizado, observa-se críticas ao pensamento de Porter 

e à escola do posicionamento estratégico; a começar por Mintzberg; Ahlstradd e Lampel (2010), 

que externam preocupações a respeito de foco, contexto, processo e com relação às estratégias 

em si. Além disso, Aktouf (2002) avalia que o modelo analítico proposto por Porter passou a 

ser uma visão de mundo, uma ideologia plena e inteira. O porterismo foi elevado a um 

“decálogo de normas para o uso de gerentes que querem crer-se estratégicos”. 

Pondera o autor que, Porter simplesmente nos conduz a fazer a macroeconomia 

depender da microeconomia e as políticas nacionais das decisões de negócios; e, prossegue 

perguntando:  

 

Como admitir, sem questionamento, que gerações inteiras de estudantes em 

administração sejam formados, frequentemente sem nenhuma capacidade de reflexão 

crítica, nem distanciamento, a pensar segundo o modelo elaborado por Porter? Que 

programas inteiros de gestão, dita estratégica, sejam quase inteiramente baseados, sem 

discernimento, nas construções porterianas? Isso não revelaria mais uma opinião 

ideológica preconcebida do que objetividade científica? (AKTOUF, 2002, p. 51) 

 

Schneider et al. (2009) apresentam o gráfico 1 que resulta de estudo sobre o impacto 

do pensamento de Porter na academia. Considerando, por um lado, autores que explicitamente 

posicionassem que as tipologias porterianas não se adequaram ou não puderam ser verificadas 

na realidade por eles pesquisadas, e, por outro lado, aqueles que se utilizaram dessas tipologias 

ou opinaram claramente sobre a importância e eficiência dessas proposições. Isto demonstra 

não existir uma unanimidade na aplicação das estratégias competitivas definidas por Porter. 
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 Gráfico 1 – Posição acadêmica em relação ao Porterismo. 

 Fonte: Schneider et al. (2009). 

 

A grande aceitação empresarial e acadêmica do porterismo foi corroborada por 

Carneiro; Cavalcanti e Silva (1997), no entanto, os estudiosos mencionam posições de diversos 

pensadores que apresentam críticas, complementos e refinamentos ao modelo de Porter. Tais 

posturas, argumentam, servem para o aperfeiçoamento do pensamento em torno do tema. De 

fato, os autores posicionam que o próprio Porter vem modificando e ampliando sua tipologia, 

mas sem aceitar explicitamente as contribuições de outras linhas de pesquisa. 

Consoante o entendimento daqueles pesquisadores, Cipolla e Guimba (2009), 

ponderam que a temática proposta por Michael Porter está em maturação. Assinalam que 

estratégia, e mais precisamente a busca por vantagem competitiva, é tema de extrema relevância 

para o mundo empresarial na atualidade; porém, observam que limitações e contradições estão 

implícitas em toda a estratégia proposta, em virtude da complexidade própria do assunto, por 

um lado, e do contexto social envolvente por outro.  

Dessa forma, os preceitos de Michael Porter podem fundamentar a reflexão sobre o 

ambiente concorrencial da indústria produtora de radiofármacos no Brasil, a partir da Emenda 

Constitucional nº 49 de 2006, especificamente quanto à FDG. 
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3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo teórico explicativo, com abordagem qualitativa que busca 

reconstruir conceitos, ideias e ideologias, tendo como objetivo esclarecer condições a partir de 

uma certa realidade (COSTA; COSTA, 2009); conforme também ensina Pereira (2010), a 

pesquisa qualitativa é caracterizada em “função dos pressupostos, instrumentos de coleta, 

transcrição e análise de dados, que podem ser moldados em razão da complexidade do objeto a 

ser estudado”. 

A coleta de dados permitiu reunir uma grande quantidade de informações (TRIVIÑOS, 

2008), houve concentração em três eixos temáticos - legislação/regulação, porterismo e 

mercado brasileiro de radiofármacos, especialmente quanto à produção de FDG; tendo sido 

realizada em duas etapas:  

a) Pesquisa documental: representada por documentos oficiais e jurídicos, publicações 

técnicas, livros e artigos científicos (MARCONI; LAKATOS, 2009); considerando 

preferencialmente os últimos 10 anos, para percepção da dinâmica evolutiva do setor de 

radiofármacos no Brasil; tanto no aspecto juridico e regulatório quanto mercadológico. A 

documentação foi sistematicamente organizada e arquivada sob títulos classificatórios de 

conteúdo, formando um conjunto de textos relacionados com a área de interesse desta pesquisa, 

como orienta Severino (2002).  

Conforme sugerido por Boni e Quaresma (2005) na busca sobre os principais trabalhos 

sobre o tema, foram consultados, em nível nacional: (i) a Constituição da República Federativa 

do Brasil; (ii) a biblioteca do Senado; (iii) as bibliotecas da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN, assim como os materiais de ensino disponibilizados por esta Autarquia; (iv) o 

banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES; (v) a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); (vi) os bancos de dados do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)/Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). E em nível internacional: (i) International Nuclear 

Information System (INIS), International Atomic Energy Agency (IAEA) e (ii) Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO). 

b) Pesquisa de campo, iniciada em novembro de 2015, foi realizada com os seis 

produtores privados de FDG, embasada em um questionário semiestruturado (Apêndice 7.1), 

com perguntas abertas e fechadas (TRIVIÑOS, 2008), tendo como base as cinco forças 

competitivas de Porter (1986), sem agrupamento temático, como pode ser observado no cubo 

relacional questão-força apresentado no Apêndice 7.2. 
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O desenvolvimento desta etapa transcorreu considerando a seguinte sequência: (i) 

avaliação do questionário por especialistas das áreas de licenciamento e comercial da CNEN; 

(ii) consulta ao sistema de registro mantido pela CNEN no sentido de identificar os responsáveis 

por instalações radiativas licenciadas para produção de FDG; assim como, dos supervisores de 

proteção radiológica de cada unidade produtora; (iii) contato por telefone e/ou correio 

eletrônico com os produtores visando informar sobre o estudo e encarecer a participação na 

pesquisa; além de consultar sobre a possibilidade de agendamento de entrevistas; (iv) atendendo 

solicitação dos produtores, foi encaminhado por correio eletrônico o questionário (Apêndice 

7.1); e, (v) os produtores encaminharam os questionários respondidos por correio eletrônico; 

assim, as entrevistas, como inicialmente proposto, não foram realizadas. 

Respeitada a opção dos respondentes pelo envio do material por escrito, o trabalho 

direcionou-se à compreensão das respostas recebidas, que foram submetidas à análise com viés 

prospectivo, como conceituou Godet (1983) - “uma reflexão sistemática que visa orientar a 

ação presente à luz dos futuros possíveis”. Tal apreciação leva em conta a necessidade de uma 

visão de longo prazo para essa atividade; assim como, a infraestrutura pública existente e as 

demandas sociais da população.  

Uma das condições colocadas para a execução da entrevista foi a garantia de 

anonimato dos entrevistados. Tal premissa permaneceu em relação às respostas recebidas por 

escrito; assim, os respondentes foram identificados com um código alfanumérico, composto 

inicialmente por duas letras representativas da condição funcional do produtor, em seguida dois 

números indicativos da empresa que representam e por fim pelo ano em que foi efetivada a 

resposta, como no seguinte exemplo: SR06-2016. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ARCABOUÇO LEGAL E PARÂMETROS DE REGULAÇÃO   

 

Inicialmente, aborda-se as vertentes de segurança necessárias a um empreendimento 

de produção de radiofármacos no Brasil; de um lado a segurança jurídica que permite o 

investimento em ambiente de legalidade e, por outro, o conjunto regulatório que engloba: (i) a 

radioproteção, que define os requisitos técnicos de proteção às pessoas contra efeitos 

indesejados causados pela radiação (CNEN, 2014a); (ii) a sanitariedade, conjunto de medidas 

que visam preservar a saúde pública, especialmente no tocante à produção e uso de 

medicamentos (ANVISA, 2014); e (iii) o cuidado ambiental, elenco de obrigações prévias ao 

licenciamento de qualquer atividade potencialmente poluidora (IBAMA, 2015).  

A figura 3 apresenta o esquema de ambientação desse conjunto jurídico-regulatório 

onde se insere qualquer iniciativa empresarial voltada à produção de radiofármacos, em especial 

aqueles amparados pela Emenda Constitucional nº 49 de 2006, como é o caso da FDG. 

 

        Figura 3 – Conjunto jurídico-regulatório do mercado de FDG. 

        Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nota: CF1988 - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; EC49/06 - Emenda Constitucional 

nº 49 de 2006; L4118/62 - Lei nº 4.118 de 1962; CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear; ANVISA 

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária; IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis. 
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4.1.1 Ordenamento Legal - Panorama   

 

Como observa Andrade (2006), as primeiras ações governamentais na área atômica 

foram atos e resoluções emitidas por alguns órgãos da Administração Pública, no sentido de 

ordenar situações específicas, sem que isto representasse uma política institucionalizada para o 

setor. 

Nesse ambiente pouco sistematizado juridicamente em que se inseria a área atômica, 

destaca-se uma Resolução da Presidência da República, de outubro de 1946, que suspendeu as 

autorizações para pesquisa de materiais estratégicos (ANDRADE, 2006). 

Motoyama (1996) acredita que a ação dos pesquisadores brasileiros ligados à 

Associação Brasileira de Ciências (ABC), tendo à frente o Almirante Álvaro Alberto, e o pano 

de fundo da conjuntura internacional emergente após a II Guerra Mundial, especialmente 

impactada pelos efeitos políticos decorrente das explosões das bombas atômicas lançadas pelos 

Estados Unidos em 1945 sobre duas cidades japonesas, e da explosão da bomba soviética em 

1949, influenciou na promulgação da Lei nº 1.310/51, de 15/01/1951. 

De fato, este foi o primeiro diploma legal a tratar da área atômica, pois, entre outras 

providências, determinou a suspensão da exportação de urânio e tório, exceto de governo a 

governo, restringiu a pesquisa e a lavra de minérios radioativos e estabeleceu controle sobre seu 

o comércio e industrialização. 

Posteriormente, durante o governo de Getúlio Vargas, por meio do Decreto nº 

30.230/51, de 01/12/1951, foi estabelecido de forma clara o interesse governamental sobre as 

atividades nessa área, pois, além de regulamentar a pesquisa e lavra de minerais de interesse 

para a produção de energia atômica, tal diploma expressa a importância desses minerais para a 

Nação, pois, as jazidas e minas de tais substâncias passam a contituir reservas nacionais, 

consideradas essenciais à segurança do país, e, portanto, ficam sob o controle do Estado 

(JORGE, 2014). Este Decreto, segundo Brandão (2002), procura estabelecer uma política 

nuclear autônoma, podendo ser considerado o alicerce para o estabelecimento do monopólio da 

União nessa atividade. 

 

4.1.1.1Arcabouço Jurídico - Evolução  

 

Do ponto de vista da evolução da ação do Estado na seara econômica, podem ser 

observadas distintas posturas jurídicas ao longo da nossa história. 
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A Constituição Imperial, de 1824, estabeleceu, especialmente por meio dos incisos 

XXII e XXVI do art. 179, a propriedade material e intelectual como um direito inviolável e 

sagrado. Ninguém dela poderia ser privado, como explicado por Ferreira (2007), a não ser 

quando a necessidade pública, legalmente comprovada, o exigir, e sob condição de prévia e 

justa indenização.   

Já na Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, em consonância com o 

espírito liberal que guiava os construtores da Republica, a propriedade se mantém em toda a 

sua plenitude e protegida (SANTOS, 2003). Sendo definido que as minas pertencem aos 

proprietários do solo, salvas as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da exploração 

deste ramo de indústria (TRINDADE, 2004; FERREIRA; PINTO, 2006). 

Em Faria (2009), encontramos uma síntese do pensamento econômico liberal que 

dominava essa quadra inicial do século XX, no tocante à prevalência da livre concorrência, da 

não intervenção estatal na economia e do Estado mínimo, “o mercado é a entidade divina em 

que todos os problemas, todos os desequilíbrios e todas as crises se resolverão graças ao 

processo natural de seleção competitiva”.  

Barbosa (2007) pontua que, mundialmente, em decorrência da Grande Guerra de 1914 

- 1917, dos regimes totalitários de esquerda e de direita implantados na Europa; assim como, 

da grande depressão econômica ocorrida com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 

1929, estabeleceu-se o descrédito nos fundamentos do pensamento liberal e ganhou força o 

sentimento sobre a necessidade de um Estado forte. 

Nesse período, ponderam Ferreira e Pinto (2006), a sociedade brasileira vivenciou 

profundas transformações. No plano econômico, por conta do declínio dos preços 

internacionais do café, a alta da inflação se associou a uma crise fiscal decorrente da ferrenha 

tentativa de defesa dos preços dessa mercadoria. Pelo lado político, ocorreram rupturas no 

sistema oligárquico que dominava a Primeira República. 

A Carta Constitucional de 1934, refletindo a efervescência social da época, assegura 

direitos no tocante à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade; além de 

apresentar, nos artigos 115 a 143, um conjunto normativo específico para a ordem econômica 

e social. 

Como já apontado por Barbosa (2007) quanto ao sentimento sobre um Estado forte, 

esta Constituição o estabelece ao apresentar no caput do art. 119 que “o aproveitamento 

industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas e da energia hidráulica, ainda 

que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei”, e, 

mais deterministicamente, por meio do parágrafo 4º desse mesmo artigo: “a lei regulará a 
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nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras fontes de 

energia hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar do País”. 

O fortalecimento da presença estatal também está presente na Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil, de 1937, com a clara indicação da supremacia do público sobre o privado, 

conforme apresentado no art. 135: 

 

Art. 135 - Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de invenção 

do indivíduo, exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade 

nacional. A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir 

as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, de maneira 

a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das competições individuais 

o pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A intervenção no 

domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a forma do controle, do 

estimulo ou da gestão direta. 

 

Corroborando o viés nacionalista, esta Carta amplia a abrangência do parágrafo 4º do 

art. 119 da sua antecessora, não se limitando à energia de origem hidráulica e incluindo a 

atividade fabril necessária à defesa da Nação, assim estabelece o art. 144: “A lei regulará a 

nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras fontes de 

energia assim como das indústrias consideradas básicas ou essenciais à defesa econômica ou 

militar da Nação”. 

A Constituição de 1946, nascida após o término da II Guerra Mundial, apresenta 

diversas modificações em relação à anterior. Além do direito de propriedade, estabelece de 

forma clara a dimensão do público ao permitir à União a possibilidade da instituição de 

monopólios; assim indica o art.146: 

 

Art. 146 - A União poderá, mediante lei especial, intervir no domínio econômico e 

monopolizar determinada indústria ou atividade. A intervenção terá por base o 

interesse público e por limite os direitos fundamentais assegurados nesta Constituição. 

 

No que concerne à utilização do subsolo e das quedas d’água, o art. 152, estabelece 

que constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento 

industrial e, o caput do art. 153, estabelece que a exploração desses recursos dependerá de 

autorização ou concessão federal a ser definida em lei. 

Para Godinho (1980), a monopolização ou a execução direta ou indireta pelo Estado, 

da pesquisa e da lavra de determinada jazida mineral é ditada pelos interesses superiores da 

segurança e da economia do país. Esses princípios foram adotados pelas Cartas de 1937 e 1946, 

sendo consolidados na Constituição de 1967. 
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Tal amparo constitucional conferiu suporte à publicação da Lei nº 4.118/62, de 

19/09/1962, que amplia o alcance jurídico do já citado Decreto nº 30.230/51, assentando na 

esfera estatal a pesquisa, a lavra e o comércio de minérios e elementos nucleares; assim como, 

a produção de materiais nucleares e suas industrializações; desta forma foi legalmente 

estabelecido o monopólio do Estado sobre essa atividade econômica.  

Outro aspecto estruturante para o a área atômica, foi a criação, durante o governo de 

Juscelino Kubitschek, por meio do Decreto nº 40.110/56, de 10/10/1956, de uma Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, que seria a executora desse monopólio em nome da União; 

diretamente subordinada à Presidência da República e encarregada de propor as medidas 

julgadas necessárias à orientação da política geral da energia atômica em todas as suas fases e 

aspectos. Esta nova organização assumiu as atribuições ligadas ao setor atômico que antes eram 

executadas pelo CNPq (JORGE, 2014). 

Definida por essa via, ou seja, como uma estrutura do Poder Executivo, essa estrutura 

organizacional teve impedido seu acesso ao orçamento, recebendo verbas somente por meio de 

abertura de créditos especiais, o que muito limitava sua ação institucional. Seu quadro de 

pessoal, para exemplificar, era composto mediante requisição aos ministérios, autarquias e 

demais órgãos do serviço público, na forma das disposições legais vigentes, sem qualquer 

remuneração específica. Tal situação somente foi equacionada com a edição da Lei nº 4.118/62, 

que cria a CNEN como Autarquia federal. 

Outro marcante aspecto dessa interferência monopolística é a preocupação com a 

segurança nacional, o que pode ser observado no art. 39 dessa Lei nº 4.118/62, que estabelece 

ser a exportação ou importação clandestina desses materiais um crime contra a Segurança 

Nacional e, ainda, no art. 40 define pena de 1 a 4 anos de reclusão para posse e transferência 

não autorizada de material nuclear. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1967, traz para a Nação que a 

ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, como está estabelecido no art. 157; no 

entanto, ao tempo em que demonstra um claro intervencionismo fomenta a livre iniciativa. 

Podem ser percebidos estes dois aspectos quando se observa, por um lado, no tocante 

ao viés intervencionista, o parágrafo 1º do art. 161 que estabelece critérios para a atuação 

privada, pois, a “exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais 

e dos potenciais de energia hidráulica dependem de autorização ou concessão federal, na forma 

da lei, dada exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no País”.   

Por outro lado, ao tratar do privado, ficou estabelecido no art. 163 que “às empresas 

privadas compete preferencialmente, com o estímulo e apoio do Estado, organizar e explorar 
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as atividades econômicas” e, reforçando essa postura, o parágrafo 1º desse artigo dispõe que o 

Estado organizará e explorará diretamente atividade econômica somente para suplementar a 

iniciativa privada. 

A Emenda Constitucional nº 1, de 1969, em seu art. 163, manteve o direito estatal de 

intervenção no domínio econômico, inclusive através de monopólio de atividade ou indústria, 

por motivo de segurança nacional ou para organizar setor da economia que não pudesse ser 

desenvolvido com eficácia no regime da competição e de livre iniciativa, acrescentando, através 

do parágrafo único desse artigo a possibilidade da instituição de contribuições destinadas ao 

custeio dos respectivos serviços, na forma que fosse estabelecida em lei.   

Dois outros diplomas legais foram publicados quando da vigência desta Emenda 

Constitucional, a Lei nº 5.740/71, de 01/12/1971, que autorizou a CNEN, a constituir a 

sociedade por ações Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear (CBTN), entre outras 

providências, e a Lei nº 6.189/74, de 16/12/1974, que alterou as Leis nº 4.118/62 e nº 5.740/71. 

Destaca-se a especificação quanto à área de radioisótopos determinada na Lei nº 

6.189/74 com relação ao diploma original, ou seja, a Lei nº 4.118/62. Assim, foram 

estabelecidas como competências da CNEN a produção de radioisótopos, substâncias 

radioativas e subprodutos nucleares, além do seu respectivo comércio; autorização para o uso 

de radioisótopos em pesquisas, na medicina, agricultura, indústria e atividades análogas; e, 

autorização e fiscalização da construção e operação de instalações radioativas, no que se referir 

a ações de comércio de radioisótopos.  

 

4.1.1.2 A Ordem Econômica e Financeira na Constituição de 1988 

 

Importa destacar, no contexto histórico-evolutivo do arcabouço jurídico, a Lei nº 

7.781/89, de 17/06/1989, que requalificou algumas atribuições da competência da CNEN que 

haviam sido anteriormente determinadas pela Lei nº 6.189/74. No campo dos radioisótopos isto 

significou produzir e comerciar, autorizar o uso, licenciar e fiscalizar a construção e operação 

de instalações radioativas, assim como o comércio desses materiais. 

A Carta Magna de 1988 apresenta, como pode ser observado no art. 174, duas formas 

de atuação estatal no que tange à seara econômica que, entende Figueiredo (2009), delineiam 

um claro afastamento do matiz intervencionista presente até então. 

A primeira apresenta o Estado Regulador de onde derivam três funções - planejar, 

fomentar e fiscalizar. A segunda forma de ação se dá como partícipe de atividade econômica 

quanto à execução de monopólios - atividade econômica em sentido estrito, 
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constitucionalmente determinados, conforme art. 177, ou quando tal atuação for necessária aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, de acordo com o art. 173, 

como pondera Grau (2010). 

Chama atenção que o Constituinte de 1988, ao tratar das competências da União, inciso 

XXIII do art. 21 e ao definir o regime de monopólio por meio do inciso V do art. 177 direcionou 

a atuação estatal às atividades nucleares, não abarcando aquelas originadas em instalações 

radiativas, como é o caso da produção de boa parte dos radioisótopos, caracterizando, segundo 

Loureiro (2010), que a participação privada em sua execução é possível, de modo derivativo - 

de natureza voluntária. 

Assim, a leitura da alínea b do inciso XXIII do art. 21, abaixo transcrito, demonstra 

que havia autorização ao particular para utilização de radioisótopos, sob o regime da concessão 

- que, segundo Meirelles (2004), representa uma delegação contratual da execução de um 

serviço, na forma autorizada e regulamentada pelo Executivo, ou sob o regime da permissão - 

que, de acordo com este autor, indica ato unilateral, discricionário e precário pelo qual a 

Administração comete aos particulares que demonstrarem capacidade para o desempenho dos 

serviços a sua realização. 

 

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os 

seguintes princípios e condições: 

 a)  [...];  

b)  sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de radioisótopos 

para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas; 

 c)  [...]. 

 

 

No inciso V do art. 177 da versão original da Constituição, foi estabelecido o alcance 

do monopólio, ou seja, as atividades abrangidas pelo mesmo, quais sejam: “a pesquisa, a lavra, 

o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais 

nucleares e seus derivados”. 

 

4.1.1.3 Emenda Constitucional nº 49 de 2006 

 

Como seria de se esperar, a absorção, a produção e a transferência para a sociedade de 

tecnologias nucleares acabou por determinar um crescimento muito significativo à CNEN, 

transpondo parte de sua atuação para uma verdadeira atividade industrial voltada para a 

produção de radioisótopos e radiofármacos. 



43 
 

 

Por meio da Emenda Constitucional nº 49 de 2006, foram revisados os textos 

insculpidos nas alíneas b e c do inciso XXIII do art. 21; assim como aquele estabelecido no 

inciso V do art. 177, com o fito de assegurar ao privado a possibilidade legal de empreender 

nessa atividade.  

Vale observar, no sentido de bem esclarecer o intuito daquele legislador quanto à 

matéria tratada, trecho do pronunciamento da Deputada Kátia Abreu (2005), à época do início 

da tramitação na Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda Constitucional nº 199/2003, 

que deu origem àquela Emenda: 

 

O momento não seria mais oportuno para trazer à discussão nesta Casa a Proposta de 

Emenda Constitucional nº 199/03, de autoria do Senador Jorge Bornhausen, 

presidente nacional do PFL, que altera os arts. 21 e 177 da Constituição Federal, para 

permitir à iniciativa privada a produção e a comercialização de radioisótopos de meia-

vida curta, até duas horas, destinados ao uso médico. 

 

A alteração possibilitará a flexibilização do monopólio estatal da produção e 

comercialização de radioisótopos de meia-vida curta usados na medicina, cuja 

fabricação hoje é de competência exclusiva do Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares da CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, instalado no campus 

da USP, em São Paulo, e controlado pelo Governo Federal. 

 

A PEC nº 199 já foi aprovada nos dois turnos no Senado, por unanimidade, e tem o 

apoio de segmentos representativos da comunidade médica e científica no País, como 

o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia e a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear, que lhe deram parecer favorável. Também conta com o aval da Sociedade 

Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem Molecular e do Colégio Brasileiro 

de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 

Hoje, a Constituição define como função exclusiva da União a produção e 

comercialização de qualquer material radioativo, inclusive os radioisótopos usados 

em pesquisas científicas e em exames. 

 

Mas por que essa necessidade? Se aprovada a Proposta de Emenda à Constituição nº 

199, vai ser possível o uso em larga escala no Brasil de um tipo de exame chamado 

de PET-Scan ou PET-CT ou tomografia por emissão de pósitrons, que supera tudo 

que já conhecemos em termos de diagnóstico e definição de condutas médicas para 

tratamento de câncer, de doenças metabólicas e funcionais do coração e do sistema 

nervoso central, assim como de processos inflacionários e infecciosos. 

 

Com o exame, a margem de erro no diagnóstico de tumores cancerígenos diminui 

consideravelmente, sendo o procedimento já corriqueiro nos hospitais dos países 

desenvolvidos. De cada 100 condutas médicas, 44 são revistas após o paciente ser 

submetido ao PET-Scan nos casos de câncer, o que reduz custos e aumenta as 

possibilidades de cura com maior precocidade. 

Acontece que para se realizar o exame PET-Scan é necessário um composto chamado 

flúor-18, substância empregada no exame radioisótopo e que tem meia- vida 

curtíssima, de 110 minutos, ou seja, menos de duas horas de validade (ABREU, 2005). 

 

Com a promulgação da Emenda, o texto Constitucional, no tocante à competência da 

União, definida no inciso XXIII do art. 21, passou a indicar que, sob o regime jurídico de 

permissão, ficariam autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos 
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de meia-vida curta para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais (SANTOS-OLIVEIRA; 

CARNEIRO-LEÃO, 2008). 

Da mesma forma, foi alterada a abrangência do monopólio que estava indicada no 

inciso V do art. 177; acrescentando-se a excepcionalidade quanto à produção, comercialização 

e utilização de radioisótopos de meia-vida de até duas horas, que poderão ser autorizadas ao 

particular sob o regime de permissão, sendo excluída a concessão para essa atividade 

(CAMPOS; CAMPOS, 2007). 

 

4.1.1.4 Entendimento Jurídico 

 

Destaca-se que no Brasil, o uso da energia nuclear para fins bélicos está afastado por 

força do mandamento apresentado na alínea a do inciso XXIII do art. 21 da Constituição que 

estabelece: “toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional”. 

A compreensão sobre o estabelecimento do monopólio na área nuclear tem como pano 

de fundo histórico o uso militar, exacerbado internacionalmente a partir da II Guerra Mundial 

(ANDRADE; SANTOS, 2013); porém, por outro lado, como ressaltam Gonçalves e Almeida 

(2005), em nosso cotidiano cada vez mais são utilizadas tecnologias advindas da área nuclear. 

No intuito de permitir uma visão clara sobre os conceitos que permeiam a atividade 

nuclear no Brasil, os significados de algumas definições técnico-científicas devem ser 

explicitados. Desta forma, qualifica-se no art. 2º da Lei n° 4.118/62, demarcações que até o 

presente servem como parâmetro conceitual, lembrando que o parágrafo único desse artigo 

atribui à CNEN a responsabilidade para classificação, quando necessário, dos minérios 

nucleares para os efeitos do disposto no mesmo. 
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Assim, a citada lei estabelece as definições conceituais apresentadas no quadro 1:  

 

Quadro 1 – Conceituação legal sobre materiais nucleares. 

 

Elemento nuclear 

É todo elemento químico que possa ser utilizado na 

libertação de energia em reatores nucleares ou que possa 

dar origem a elementos químicos que possam ser 

utilizados para esse fim. 

 

Mineral nuclear 

 

É todo mineral que contenha em sua composição um ou 

mais elementos nucleares. 

 

Minério nuclear 

É toda concentração natural de mineral nuclear na qual o 

elemento ou elementos nucleares ocorrem em proporção 

e condições tais que permitam sua exploração 

econômica. 

 

Material nuclear 

Esta designação compreende os elementos nucleares ou 

seus subprodutos (elementos transurânicos, U-233), em 

qualquer forma de associação, seja metal, liga ou 

combinação química. 

 

 

 

Material fértil 

 

Esta designação compreende: o urânio natural; o urânio 

cujo teor em isótopo 235 é inferior ao que se encontra na 

natureza: o tório; qualquer dos materiais anteriormente 

citados sob a forma de metal, liga, composto químico ou 

concentrado; qualquer outro material que contenha um 

ou mais dos materiais supracitados em concentração que 

venha a ser estabelecida pela CNEN; assim como, 

qualquer outro material que venha a ser 

subsequentemente considerado como material fértil por 

esta Comissão. 

 

 

Material físsil especial 

Nesta designação estão compreendidos: o plutônio 239; 

o urânio 233; o urânio enriquecido nos isótopos 235 ou 

233; qualquer material que contenha um ou mais dos 

materiais supracitados; qualquer material físsil que venha 

a ser subsequentemente classificado como material físsil 

especial pela CNEN. A expressão material físsil especial 

não se aplica ao material fértil. 

 

 

Subproduto nuclear 

É todo material (radioativo ou não) resultante de 

processo destinado à produção ou utilização de material 

físsil especial ou todo material (com exceção do material 

físsil especial), formado por exposição de quaisquer 

elementos químicos à radiação libertada nos processos de 

produção ou de utilização de materiais físseis especiais. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Lei nº 4.118/62. 

 

Godinho (1980) apresenta, como indicado no quadro 2, em observância ao Decreto nº 

51.726/63, de 19/02/1963, classes de substâncias minerais na área nuclear, subordinadas a 

diferentes regimes de exploração e aproveitamento: 
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Quadro 2 – Regimes exploratórios de materiais nucleares. 

Elementos nucleares ou minérios nucleares. 

Urânio e tório, monopólio da União, a pesquisa e a lavra não se subordinam aos regimes de 

autorização e concessão previstos no Código de Mineração. Excepcionalmente, poderá ser 

outorgada autorização de pesquisa ou concessão de lavra de outra substância mineral, quando 

os trabalhos forem compatíveis e interdependentes ao minério objeto do monopólio. 

Minerais e minérios de interesse para a energia nuclear. 

Lítio, berilo, zircônio e nióbio, assim como aqueles declarados em Resolução da CNEN, 

poderão ser objeto de autorização de pesquisa e concessão de lavra em consonância com o 

Código de Mineração, observadas a Lei nº 4.118/62 e o Decreto nº 51.726/63. 

Minérios sujeitos à devolução do rejeito. 

Possuem elementos nucleares em coexistência, mas não constituindo monopólio da União, 

ficam sujeitos à devolução do rejeito radioativo, nas condições que a CNEN especificar. 

Minérios dispensados da devolução do rejeito. 

Possuem elementos nucleares em coexistência, mas ficam dispensados da devolução do 

rejeito radioativo em virtude do baixo teor em urânio e tório, segundo Resoluções da CNEN. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Godinho (1980). 

 

Apesar desta qualificação conceitual, ainda subsiste confusão acerca da distinção entre 

minérios radioativos e minérios nucleares; pois, tais expressões são mencionadas 

corriqueiramente como se fossem sinônimas. Isto pode ser observado no seguinte trecho: 

“Energia nuclear é aquela liberada quando ocorre a fissão de átomos de minerais radioativos 

(basicamente, urânio, plutônio e tório), sendo posteriormente convertida em calor” (VIANA; 

TAVARES; LIMA, 2015).    

Tal imprecisão pode decorrer da noção de que todo minério nuclear é radioativo, vez 

que, emite radiação; porém, nem todo minério radioativo é classificado como nuclear. Ou, como 

no trecho acima transcrito, o vocábulo nuclear ser utilizado em sentido amplo, que, no caso, 

está precedido da palavra energia, para indicar tanto o estritamente nuclear como o radioativo.  

Serão observadas as significações estritas dos termos nuclear e radioativo, pois, delas 

decorrem dois conceitos necessários ao entendimento deste estudo: a distinção entre instalações 

nucleares e instalações radiativas.  

A qualificação de instalação nuclear pode ser observada no art. 1º da Lei nº 6.453/77, 

que dispõe sobre a  responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal 

por atos relacionados com atividades nucleares; assim, está estabelecido: 

 

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/110606/lei-de-responsabilidade-civil-por-danos-nucleares-lei-6453-77
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Art. 1º - Para os efeitos desta Lei considera-se: 

[...] 

VI - instalação nuclear:  

a) o reator nuclear, salvo o utilizado como fonte de energia em meio de transporte, 

tanto para sua propulsão como para outros fins;  

b) a fábrica que utilize combustível nuclear para a produção de materiais nucleares ou 

na qual se proceda a tratamento de materiais nucleares, incluídas as instalações de 

reprocessamento de combustível nuclear irradiado;  

c) o local de armazenamento de materiais nucleares, exceto aquele ocasionalmente 

usado durante seu transporte 

 

A CNEN, exercendo sua atribuição legal, por meio da Norma CNEN-NE-1.04, definiu 

que instalações nucleares seriam aquelas nas quais material nuclear seja produzido, processado, 

reprocessado, utilizado, manuseado ou estocado em quantidades relevantes. Sendo assim, estão 

compreendidos nesta definição: (i) reator nuclear; (ii) usina que utilize combustível nuclear para 

produção de energia térmica ou elétrica para fins industriais; (iii) fábrica ou usina para a 

produção ou tratamento de materiais nucleares, integrante do ciclo de combustível nuclear; (iv) 

usina de reprocessamento de combustível nuclear irradiado; e, (v) depósito de materiais 

nucleares, não incluindo local de armazenamento temporário usado durante transporte (CNEN, 

2002). 

A existência de instalações nucleares é de suma importância para o avanço do 

conhecimento, pois, permitem a realização de pesquisas (MESQUITA et al., 2010) e 

desenvolvimento tecnológico, por exemplo, de novos reatores para geração de energia elétrica 

(FARIAS; SELLITTO, 2011), propulsão naval (GUIMARÃES, 2003) ou mesmo navegação 

espacial (MOURA; GUMARÃES, 2008). 

Nas instalações radiativas são conduzidos processos onde não são manuseados 

materiais nucleares. São edificações onde podem ser utilizadas fontes não-seladas3, fontes 

seladas4 ou equipamentos geradores de radiações ionizantes - aceleradores de partículas ou 

quaisquer outros aparelhos geradores de raios X (CNEN, 2014a). 

Nos aceleradores de partículas, por meio de campos magnéticos ou elétricos, partículas 

elementares carregadas, prótons ou elétrons, por exemplo, são aceleradas e colidem contra um 

alvo; que, ao ser atingido tem sua estrutura atômica alterada, constituindo substância diferente 

daquela existente antes do bombardeio (SAHA, 2010).  

Por intermédio da Norma CNEN-NE 6.02, foram estabelecidos os requisitos para o 

                                                           
3 Fonte não-selada – Equipamento ou material que emite ou é capaz de emitir radiação ionizante ou de liberar 

substâncias ou materiais radioativos (CNEN, 2015b). 

 
4 Fonte selada – Substância radioativa encerrada hermeticamente em uma cápsula ou ligada totalmente a material 

inativo envolvente, de forma que não possa haver dispersão da substância radioativa em condições normais ou 

severas de uso (CNEN, 2015b). 
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licenciamento de instalações radiativas, observando aspectos que envolvem a localização, o 

projeto descritivo dos itens importantes à segurança radiológica, a construção, a operação, as 

modificações e a retirada de operação; assim como, quanto ao controle de aquisição e 

movimentação de fontes de radiação. 

Além de definir que somente pessoa jurídica pode utilizar, produzir, processar, 

distribuir ou armazenar fontes de radiação ionizante, esta normativa explicita que suas 

disposições não se aplicam a: (i) instalações de radiodiagnóstico médico ou odontológico que 

utilizam aparelhos de raios X; (ii) instalações mínero-industriais com urânio e/ou tório 

associado; (iii) instalações nucleares; (iv) veículos transportadores de fontes de radiação, 

quando estas não são partes integrantes dos mesmos; e, (v) depósitos de rejeitos radioativos que 

se localizem em edificação distinta da instalação radiativa na qual esses rejeitos foram gerados. 

O desenvolvimento dos aceleradores de partículas fez predominar, especialmente para 

a produção de radioisótopos destinados à área médica, o modelo denominado cíclotron, no qual 

as partículas são aceleradas em uma trajetória em forma de espiral (LUIZ; MONTEIRO, 

BATISTA, 2011). 

A partir destes esclarecimentos, compreende-se o contexto legal em que está inserida 

a área nuclear até a promulgação da Emenda Constitucional nº 49 de 2006. 

Claro está que o legislador, ao longo do tempo, assumiu a tecnicidade nuclear; ou seja, 

aquele significado originado nos elementos nucleares. Tal se deu, inclusive, para a definição da 

abrangência do monopólio. 

Neste sentido, o alcance do monopólio, definido no inciso V do art. 177 do texto 

original da Constituição de 1988, menciona as etapas de pesquisa, lavra, enriquecimento, 

reprocessamento, industrialização e comércio de minérios e minerais nucleares e seus 

derivados.  

Na mesma linha, na definição da competência da União para a matéria, inscrita no 

inciso XXIII do art. 21, está determinada a exploração dos serviços e instalações nucleares de 

qualquer natureza, além do exercício do já mencionado monopólio. 

Esse mesmo dispositivo, no texto original da Constituição, apresenta uma 

excepcionalidade ao autorizar a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos medicinais, 

agrícolas, industriais e em atividades análogas, sob o regime legal de concessão ou de 

permissão. 

Tal condição excepcional não transborda o foco nuclear; ou seja, os radioisótopos aqui 

vislumbrados são aqueles produzidos em instalações nucleares, vez que, a exceção se aplica 

apenas à sua utilização. 
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Deve ser destacado um agente de fundamental importância para o correto 

entendimento do desenvolvimento do setor nuclear no Brasil, que permeia a própria estrutura 

jurídica, trata-se da existência da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. 

De fato, esta autarquia federal, desde sua criação, vem adaptando, criando e 

disponibilizando para a sociedade brasileira tecnologia relacionada aos diversos usos da energia 

nuclear e, com o aumento da demanda, por meio dos Institutos a ela vinculados, aumentou sua 

produção, inclusive de radioisótopos de origem não-nuclear. Esta forte presença definiu à 

CNEN características econômicas além daquelas estabelecidas no monopólio. 

Neste sentido, mesmo já com a plena vigência da nova Constituição, foi publicada a 

Lei nº 7.781/89, pela qual, algumas atribuições da competência da CNEN que haviam sido 

determinadas pela Lei nº 6.189/74, foram requalificadas. No que concerne à área de 

radioisótopos, isto significou que aquela Instituição passaria a produzir radioisótopos, 

substâncias radioativas e subprodutos nucleares, comerciar, autorizar o uso, licenciar e 

fiscalizar a construção e operação de instalações radioativas, assim como o comércio desses 

materiais. 

Em 8 de fevereiro de 2006 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 49 que excluiu 

do monopólio da União a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos de meia-

vida curta, para usos médicos, agrícolas e industriais, com a alteração da redação da alínea b e 

acréscimo da alínea c ao inciso XXIII do art. 21; assim como, pela modificação da redação do 

inciso V do art. 177 da Constituição (GAMBOA et al., 2014). 

Esta Emenda também define o regime jurídico da permissão para que o particular 

possa empreender no tocante às etapas da cadeia produtiva dos radioisótopos que se enquadrem 

nesse novo ordenamento constitucional. 

 

4.1.1.5 Regime Jurídico da Permissão 

 

A regulamentação do art. 175 da Constituição de 1988 foi feita pela Lei nº 8.987/95, 

de 13/02/1995, que, em seu art. 40, define que a permissão de serviço público deve ser 

formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos apresentados nesta lei, além 

de outras normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à 

revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. 

Vasconcelos Júnior (2013) resume os posicionamentos doutrinários acerca da 

interpretação do preceito constitucional e da regulamentação legal da forma apresentada no 

quadro 3: 
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Quadro 3 – Posição doutrinária acerca do instituto da permissão de serviço público. 

Entendimento A 

Não há distinção entre concessão e permissão de serviços públicos, pois os dois institutos 

têm natureza contratual, o que assegura deveres e garantias análogas a todos os delegatários. 

Entendimento B 

A permissão possui natureza contratual, mas não se confunde com a concessão de serviços 

públicos - os critérios diferenciadores, entretanto, variam de acordo com o posicionamento 

de cada doutrinador. 

Entendimento C 

Constitui a permissão ato unilateral, precário e discricionário. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Vasconcelos Júnior (2013). 

 

Este quadro 3 não representa qualquer apreciação hierárquica; de fato, aquele autor 

argumenta que essa indeterminação teórica, acaba produzindo decisões com sentidos diversos; 

vez que, o Judiciário “ora reconhece a natureza contratual da permissão, ora trata a delegação 

como ato unilateral”. Pondera, ainda, que isto traz insegurança na relação jurídica, ou seja, “faz 

oscilar a gama de direitos e deveres oriundos da relação estabelecida entre o Poder Público e o 

particular, especialmente aqueles voltados ao reconhecimento de indenizações pelo 

rompimento prematuro e imotivado da permissão de serviço público”. 

 

4.1.1.5.1 Aplicabilidade do Regime da Permissão ao Caso Concreto 

  

A avaliação sobre a propriedade da aplicação do regime da permissão de serviços 

públicos relativamente à cadeia produtiva de radiofármacos obriga a ida ao ensinamento de 

Grau (2010), quanto à noção do que seja serviço público.  

Esse doutrinador estrutura a construção da tal noção sobre as ideias de coesão e de 

interdependência social; assim, estabelece que a condição de serviço público aborda “qualquer 

atividade cuja consecução se torne indispensável à realização e ao desenvolvimento da coesão 

e da interdependência social ou, em outros termos, qualquer atividade que consubstancie 

serviço existencial relativamente à sociedade”.    

Continua Grau (2010), exatamente por assumir o caráter de serviço público a atividade 

deve ser prestada pelo Estado (ou outra pessoa administrativa, direta ou indiretamente). 

Entende, ainda, que os casos em que estão presentes os fundamentos estruturantes de serviço 
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público a ser prestado pelo Estado estão conformados na Constituição como um todo.   

Necessário se faz, especificamente, o cotejamento entre o entendimento da noção de 

serviço público e as atividades elencadas nas alíneas b e c do inciso XXIII do art. 21 e no inciso 

V do art. 177, como disposto na Emenda Constitucional nº 49 de 2006, com vistas a apurar a 

pertinência do regime da permissão para exploração de serviços públicos às mesmas. 

O Estado poderá exercer atividade econômica em sentido estrito, intervindo, conforme 

excepcionalidades indicadas no art. 173 da Constituição, por razões de segurança nacional ou 

relevante interesse coletivo. 

Uma vez mais, indo a Grau (2010), observa-se seu ensinamento sobre as modalidades 

que a interferência estatal pode assumir: (i) por absorção - atuação como agente da atividade 

econômica em sentido estrito; (ii) por participação - quando assume parte dos meios de 

produção, atuando como competidor das empresas privadas no setor de atuação; (iii) por direção 

- quando exerce pressão sobre a economia, estabelecendo mecanismos e normas de 

comportamento compulsório para os sujeitos da atividade econômica em sentido estrito; e, (iv) 

por indução - ao manipular os instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade 

das leis que regem o funcionamento dos mercados. 

O desenvolvimento das práticas em cotejo, embora tenham importância social, são 

executadas com objetivo de rentabilidade econômica, se afastando do caráter de serviço 

público; portanto, atividades econômicas em sentido estrito, não vedada a hipótese de o Estado 

as desempenhar, atuando por participação - como de fato atua, por meio da estrutura produtiva 

desenvolvida historicamente pela CNEN. 

Considerando que o regime da permissão é aplicável à delegação de serviço público, 

exigindo, inclusive, a realização de processo licitatório prévio à outorga; e, como observado, as 

atividades passíveis de serem desenvolvidas por particulares no tocante a radioisótopos de 

meia-vida igual ou inferior a duas horas apresentarem natureza de atividade econômica em 

sentido estrito, a aplicação deste regime resta prejudicada. 

 

4.1.1.6 Regência Legal  

 

Tendo em vista a consideração de impropriedade do exercício de atividades 

econômicas em sentido estrito ao amparo do regime jurídico de permissão e buscando socorro 

na Carta Magna de 1988, observamos que, no parágrafo único do art. 170 consta: “é assegurado 

a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização 

de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.  
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Para o desenvolvimento das atividades mencionadas nas alíneas b e c do inciso XXIII 

do art. 21, embora lá esteja mencionado o termo permissão, sua consecução requer autorização 

do Poder Público, que se dá de forma explícita, satisfazendo comando constitucional. 

A autorização aqui mencionada não tem característica discricionária, trata-se de um 

ato administrativo vinculado, pois, para sua expedição hão de ser atendidos pelo particular 

determinados requisitos - normas e regulamentos.  

Verifica-se aqui, como ensinado por Grau (2010), interferência estatal por direção, vez 

que, os sujeitos da atividade econômica de sentido estrito deverão compulsoriamente cumprir 

os parâmetros normativos caso queiram dar continuidade ao empreendimento. 

Destaca-se, reforçando a propriedade do pensamento desse autor, a extensa 

regulamentação definida, dentre outras Instituições, pela própria CNEN, a que deve se submeter 

o particular para obtenção de autorização para empreender na seara indicada pela Emenda 

Constitucional nº 49 de 2006. 

 

4.1.2 Regulação - Panorama  

 

Figueiredo (2009), como já mencionado, considera que a Constituição de 1988 

apresenta um afastamento do Estado do modelo intervencionista para uma postura normativa e 

reguladora; e, Soares (2013), corrobora essa visão ponderando sobre a aproximação da 

Administração Pública gerencial com o Estado regulador, que, por sua vez, retira-se da 

exploração direta de determinadas atividades, delegando ao particular o seu desenvolvimento, 

ainda que sob direcionamento estatal, com vistas ao atendimento dos interesses sociais da 

população. 

De fato, como entende Oikawa (2012), esse processo de transição para um modelo 

Regulador foi exacerbado com as crises econômico-financeiras dos anos 80 e 90, internacional 

e nacionalmente, tendo sido creditado ao gigantismo do Estado brasileiro boa parte dos 

problemas então observados, e isto foi direcionador para a concretização dessa nova postura 

estatal. Indica essa autora como marco econômico efetivo dessa guinada o Programa Nacional 

de Privatização, instituido pela Lei nº 8.031/90, de 12/04/1990; e, na sua esteira, representando 

a atuação gerencial do Estado, a criação de Agências Reguladoras. 

Vale observar que esta Lei nº 8.031/90 foi revogada pela Lei nº 9.491/97, de 

09/09/1997, porém, seu escopo normatizador permaneceu na legislação que a sucedeu.  

Como ensinado por Grau (2010), a Carta de 1988 ressalva os casos de interferência 
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estatal em atividade econômica em sentido estrito, definindo em seu art. 177 o que constitui 

monopólio da União; assim como, estabelece também que este tipo de exploração direta pelo 

Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

Tratar-se-á em seguida dos parâmetros regulatórios que fundamentam a atuação da 

União na execução do monopólio estatal, tanto no sentido basilar: nuclear e radioativo, quanto 

correlato: funcional e ambiental. 

 

4.1.2.1 Regulação Basilar 

 

Este aspecto que denominamos basilar, refere-se àquele diretamente relacionado às 

instalações nucleares e às radiativas; ou seja, ambientes onde exista o manuseio de elementos 

nucleares e substâncias radioativas. Especificamente aborda o exercício da competência legal 

da CNEN, que tem a missão de exercer o monopólio estatal nessa área, cabendo-lhe autorizar, 

licenciar e fiscalizar todas as atividades em instalações nucleares e radioativas e depósitos de 

rejeitos radioativos; além de normatizar a pesquisa, o manuseio e o tranporte de materiais sob 

sua expertise.  

A atuação normativa da CNEN é exercida por meio de Resoluções expedidas pela sua 

instância superior máxima - a Comissão Deliberativa. Compondo este nível máximo de 

Governança existem a Presidência e três Diretorias: (i) de Radioproteção e Segurança Nuclear 

- responsável, em linhas gerais, por autorizações, licenciamentos, inspeções, fiscalizações, 

certificação de profissionais de radiologia, gerenciamento de rejeitos, etc.; (ii) de Pesquisa e 

Desenvolvimento - responsável pelo fomento à pesquisa tecnológica, executada por meio dos 

Institutos de Pesquisa vinculados à Comissão; e, (iii) de Gestão Institucional - responsável pela 

administração da organização. 

As Resoluções da Comissão Deliberativa, devidamente publicadas no Diário Oficial 

da União, indicam Normas que representam posições regulatórias da CNEN, e são classificadas 

em grupamentos temáticos como apresentado no quadro 4: 
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Quadro 4 – Grupamentos normativos CNEN. 

Grupo Tema 

1 Instalações Nucleares  

2 Controle de Materiais Nucleares, Proteção Física e Proteção contra Incêndio  

3 Proteção Radiológica  

4 Materiais, Minérios e Minerais Nucleares  

5 Transporte de Materiais Radioativos  

6 Instalações Radiativas  

7 Certificação e Registro de Pessoas  

8 Rejeitos Radioativos  

9 Descomissionamento  

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Desta classificação, destaca-se, considerando a temática do presente estudo, o Grupo 

6 - Instalações Radiativas, apresentado no quadro 5, a seguir, lembrando que a regulamentação 

não se finda em si mesma, ou seja, há conexão e complementação em vários pontos das 

classificações indicadas para atender ao objetivo maior de proteção ao ser humano e ao 

ambiente de efeitos prejudiciais advindos da radiação. 

 

Quadro 5 – Normatização CNEN aplicável a Instalações Radiativas. 

Norma Abrangência 

NN 6.01 Requisitos para o Registro de Pessoas Físicas para o Preparo, Uso e Manuseio 

Fontes Radioativas (Resolução CNEN 005/99)  

NN 6.02 Licenciamento de Instalações Radiativas (Resolução CNEN 166/14)  

NN 6.04 Requisitos de Segurança e Proteção Radiológica para Serviços de Radiografia 

Industrial (Resolução CNEN 145/13)  

NE 6.06 Seleção e Escolha de Locais para Depósitos de Rejeitos Radioativos 

(Resolução CNEN 014/89)  

NN 6.09 Critérios de Aceitação para Deposição de Rejeitos Radioativos de Baixo e 

Médio Níveis de Radiação (Resolução CNEN 012/02)  

NN 6.10 Requisitos de Segurança e Proteção Radiológica para Serviços de Radioterapia  

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A título de exemplificação quanto ao impacto dessas posições regulatórias, tome-se o 

objetivo e campo de atuação, explicitado na Norma NN 6.01, que aborda os requisitos para o 

registro de pessoas físicas para o preparo, o uso e o manuseio de fontes radioativas: 

 

Objetivo - Regular o processo de registro de profissionais de nível superior habilitados 

para o preparo, o uso e o manuseio de fontes radioativas; e 
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Campo de atuação - Aplica-se às pessoas físicas, candidatas ao registro para o 

manuseio de fontes radioativas em instalações radioativas, na indústria, na agricultura, 

no ensino e na pesquisa. 

 

Percebe-se o claro enfoque formacional de recursos humanos, quando a Norma 

estabelece a necessidade de pré-requisito acadêmico, a detenção de conhecimento específico 

pelo postulante, a certificação do profissional habilitado, além de demonstrar a manutenção de 

controle sobre o registro dos aprovados.   

Meirelles (2004) ensina que a licença representa um ato administrativo vinculado e 

definitivo pelo qual o Poder Público demonstra que o interessado atendeu todas as exigências 

para desenvolver a atividade licenciada, e, exatamente nesse conceito está, por exemplo, a 

Norma NN 6.02 que apresenta os parâmetros considerados necesários para a obtenção de tal 

licença. 

 

4.1.2.2 Regulação Funcional 

 

A condição regulatória que será abordada neste tópico trata especificamente da 

produção de radiofármacos que, como ocorre com qualquer medicamento produzido ou 

comercializado no território brasileiro, é de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA).  

O entendimento presente do significado de Vigilância Sanitária tem seu nascimento, 

como se vê em Mello, Oliveira e Castanheira (2008) no Regimento de Provedoria, instituido 

em 1810 por D. João VI. Esses autores assinalam diversos marcos do processo evolutivo que 

sofreu essa área do serviço público, como, por exemplo: o Regulamento dos Serviços 

Sanitários, de 1904, o Regulamento Sanitário Federal, de 1923 que subsistiu até a criação do 

Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia (SNFMF), em 1940, e a criação do 

Ministério da Saúde em 1953; por fim, até a promulgação da Constituição de 1988, tem 

relevância a Lei nº 6.360/76, de 23/09/1976, conhecida como a Lei da Vigilância Sanitária. 

A Constituição de 1988 criou o Sistema Único de Saúde (SUS), e definiu, por meio do 

art. 200 suas atribuições, dentre as quais destaca-se: (i) controlar e fiscalizar procedimentos, 

produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; (ii) executar as ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; e, (iii) participar 

do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
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psicoativos, tóxicos e radioativos. 

Os dispositivos constitucionais para a área da saúde foram regulamentados pelas 

chamadas Leis Orgânicas da Saúde - Lei nº 8.080/90, de 19/09/1990, e Lei nº 8.142/90, de 

28/12/1990, ficando o Ministério da Saúde responsável pelo desenvolvimento de ações de 

promoção à saúde e de prevenção de doenças. 

Em 1999 a Lei nº 9.782/99, de 26/01/1999, definiu o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária e criou a ANVISA, estabelecendo, em seu art. 8º, como sua incumbência, respeitada 

a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam 

risco à saúde pública. 

Dentre os bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização por parte dessa 

Agência estão radioisótopos para uso diagnóstico in vivo, além de radiofármacos e produtos 

radioativos utilizados em diagnóstico e terapia. 

A Lei nº 5.991/73, de 17/12/1973, define medicamento um “produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 

diagnóstica”, que, quando se associa ao entendimento trazido por Araújo (2006) sobre o que 

seja um radiofármaco: “moléculas ligadas a elementos radioativos que são utilizadas em uma 

especialidade médica denominada medicina nuclear”, fica patente a condição medicamentosa 

dos radiofármacos. 

A prática regulatória da ANVISA se apresenta pela publicação no Diário Oficial da 

União de Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC. Nestes documentos são indicados os 

parâmetros regulatórios a serem seguidos por todos que empreendam na área regulada. 

Na seara deste estudo se considera a RDC nº 63/09, de 18/12/2009, que estabeleceu 

requisitos mínimos a serem observados na fabricação de radiofármacos, abrangendo temas 

relativos a instalações, equipamentos, pessoal, produção e documentação (GAMBOA et al., 

2014). Tal conjunto normativo foi denominado Boas Práticas de Fabricação de Radiofármacos, 

e, guarda relação direta com outra estruturação de princípios básicos, as Boas Práticas de 

Fabricação de Medicamentos (ARAÚJO et al., 2008; FERREIRA; SILVEIRA, 2011). 

Como explicado por Alves, Giorgis e Araújo (2013), a meia-vida de alguns 

radionuclídeos é tão curta que a preparação final deve ser feita imediatamente antes da 

administração ao paciente. Isso demanda que sejam observados padrões mínimos que 

compreendam da produção à aplicação para garantir segurança, qualidade e eficiência do 

radiofármaco.   

A RDC nº 63/09 cuida dos diversos processos de fabricação: (i) preparação de 

radiofármacos em radiofarmácias hospitalares; (ii) preparação de radiofármacos em 
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radiofarmácias centralizadas; (iii) produção de radiofármacos por centros e institutos nucleares 

ou por indústrias fabricantes; e (iv) preparação e produção de radiofármacos em centros de 

tomografia por emissão de pósitrons - PET/CT.  

Esta normatização também é aplicável à seguinte categoria classificatória de 

radiofármacos:  

 

 Prontos para o uso;  

 

 Componentes não-radioativos para marcação com um componente radioativo; e,  

 

 Radionuclídeos, incluindo eluatos de geradores de radionuclídeos. 

 

A RDC nº 64/09, de 18/12/2009, estabelece os requisitos mínimos para o registro de 

radiofármacos, indicando também os critérios e a documentação necessária para a realização 

de ensaios clínicos, considerando a categorização já indicada na RDC nº 63/09. Neste sentido, 

Gamboa et al. (2014) salientam que a composição do agente, sua meia-vida, bem como as 

propriedades, toxicologia e características físico-químicas são informações obrigatórias, 

exigidas para o registro no país. 

Observam Alves, Giorgis e Araújo (2013) que estas normativas foram elaboradas com 

base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Merece destaque a RDC nº 38/08, de 04/06/2008, que estabelece os requisitos e 

parâmetros de controle sanitário para a instalação e o funcionamento de Serviços de Medicina 

Nuclear in vivo, visando à defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do 

público em geral.  

Aplica-se esta Resolução aos serviços de saúde de direito público e privado, civis ou 

militares, envolvidos direta e indiretamente na atenção a pessoas submetidas a procedimentos 

de medicina nuclear in vivo; excetuando-se os estabelecimentos que utilizam exclusivamente 

radionuclídeos para análise por técnicas in vitro. 

 

4.1.2.3 Regulação Ambiental 

 

A instituição que tem a atribuição, dentre diversas outras, de expedir o licenciamento 

ambiental para o desenvolvimento de qualquer atividade potencialmente poluidora é o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), especialmente 

quando os empreendimentos envolvam impactos em mais de um estado da federação. Por meio 
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do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), esta condição regulatória é 

compartilhada com órgãos estaduais de meio ambiente (GRANZIERA, 2006; MMA, 2015).  

O embasamento legal para atuação do Instituto passa pelo que está estabelecido na Lei 

nº 6.938/81, de 31/08/1981, e nas Resoluções nº 001/86, de 23/01/1986, e nº 237/97, de 

19/12/1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); assim como, na Lei 

Complementar nº 140/11, de 08/12/2011, que dispõe sobre as competências federal, estadual e 

municipal para o licenciamento ambiental, tendo como fundamento a localização do 

empreendimento. 

Esta lei define ao IBAMA a obrigatoriedade de promover o licenciamento ambiental 

de empreendimentos e atividades que se destinem a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, 

transportar, armazenar e dispor de material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem 

energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da CNEN (IBAMA, 

2015).  

Releva a possibilidade legal de imposição de penalidades administrativas e criminais 

derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, que podem ser agravadas caso o produto ou 

substância seja nuclear ou radioativa. Neste sentido, estabelece o art. 56 da Lei nº 9.605/98, de 

12/02/1998, considerando a redação dada pela Lei nº 12.305/10, de 02/08/2010: 

 
 

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, 

transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, 

perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 

exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem:        

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo 

com as normas ambientais ou de segurança; e, 

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá 

destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou 

regulamento. 

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de um 

sexto a um terço. 

§ 3º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

 

 

4.2 ESTRUTURA GERAL DA INDÚSTRIA 

 

Observar-se-á o estabelecimento da indústria de radiofármacos no Brasil, em especial 

o arranjo produtivo em que se insere a produção da FDG, a partir da promulgação da Emenda 

Constitucional nº 49 de 2006. 
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A segurança nacional, além do contorno monopolista, como sinalizado por Santos-

Oliveira e Carneiro-Leão (2008), vem balizando o desenvolvimento do setor nuclear no Brasil; 

e, ao longo do tempo, a CNEN assumiu papéis sinérgicos extremamente relevantes para a 

sociedade brasileira, em todas as frentes relacionadas às atribuições legais que detém. 

Especificamente quanto à área de radioisótopos, a CNEN, por meio dos centros de 

pesquisa a ela vinculados, evoluiu dos trabalhos pioneiros feitos em 1959 para uma verdadeira 

indústria nos dias atuais, fornecendo rotineiramente 38 produtos, tanto produzidos em reatores 

quanto em aceleradores (SANTOS-OLIVEIRA; CARNEIRO-LEÃO, 2008; IPEN, 2015b). 

Os serviços de medicina nuclear representam a ponta consumidora desse arranjo 

produtivo, provendo a prestação de serviços diagnósticos e terapêuticos à população. 

A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 49 em 2006, foi permitido o 

surgimento de um terceiro partícipe nessa seara; ou seja, empresas que operam instalações 

radiativas contendo aceleradores de partículas do tipo cíclotron, com vistas à produção e 

comercialização de radiofármacos. 

 

4.2.1 Mercado de Radiofármacos 

 

Costa e Miano (2013), argumentam que em várias áreas onde a presença econômica 

do Estado era predominante ou mesmo monopolística, como na siderurgia, no sistema 

ferroviário, de telecomunicações ou produção aeronáutica, aconteceram privatizações ou 

concessões de meios públicos de produção para entidades privadas. 

No caso da área de radiofármacos, a conformação econômica estabelecida a partir da 

promulgação da já citada Emenda, preservou integralmente sob a gestão da CNEN a estrutura 

industrial que ela própria havia desenvolvido. Vale destacar que até o ano de 2006 e por mais 

alguns após, tanto a produção quanto as ações de logística para a chegada desses produtos aos 

destinatários finais eram desenvolvidas somente pelo IPEN e pelo IEN, entidades ligadas à 

CNEN e situadas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente (CNEN, 2006). 

Retomando o já mencionado significado semântico para o vocábulo mercado: “esfera 

das relações econômicas de compra e venda, de cujo ajuste resulta o preço”  (MICHAELIS, 

2009); observa-se que a configuração do mercado de radiofármacos não se coaduna 

inteiramente com essa mecânica pois, o mesmo foi sendo estruturado em torno do Estado, a 

partir de entidades públicas, tanto na ponta produtora quanto na consumidora, como o IEA, 

atual IPEN, por um lado, e o Hospital das Clínicas da USP, por outro; e, até o presente, tal 

estruturação baliza essa atividade. 
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O efeito da promulgação da Emenda Constitucional nº 49 de 2006, produziu 

consequências econômicas ainda hoje limitadas; porém, é inequívoco que a disponibilidade de 

material radioativo e o avanço técnico na sua utilização médica deram sustentação ao 

desenvolvimento da medicina nuclear, especialmente em sentido privado. 

As esferas relacionais que compõem especificamente o mercado de radiofármacos 

consideram os seguintes agentes: (i) serviços de medicina nuclear; (ii) empresas/entidades que 

operam cíclotrons licenciados; e, (iii) uma organização pública - a CNEN. 

A figura 4 representa a cadeia produtiva de radiofármacos, abrangendo atividades a 

montante e a jusante da produção desses materiais. Com relação aos insumos, releva mencionar 

que a eletricidade é um fator de produção fundamental para a operação dos aceleradores, pois 

é necessária para a criação dos campos magnéticos que permitem a aceleração das partículas. 

Por outro lado, para os reatores, o urânio é o fator primordial.  

O processo industrial produtivo para elaboração de radioisótopos se dá nas instalações 

onde se localizam aceleradores ou reatores, como estabelecido pela Norma CNEN NN 6.02 e 

pela Resolução CNEN 166/14, que definem os parâmetros para o licenciamento de instalações 

radiativas e pela Norma CNEN NE 1.04, que trata do licenciamento de instalações nucleares 

(CNEN, 2002). 

Na área de radiofarmácia decorrem etapas complementares à produção, tais como: 

fracionamento, envase e controle de qualidade, que são necessárias à caracterização final do 

produto. Nesse ambiente também ocorre o processo de biossíntese, no qual o isótopo do flúor 

é agregado à molécula de glicose para a criação da fluordesoxiglicose. 

Importa ressaltar que o radiofármaco tem no paciente seu destinatário final e mesmo 

sua razão de existir, porém, a relação econômica desenvolvida se processa entre a indústria 

produtora e o serviço de medicina nuclear onde o atendimento àquele paciente será prestado. 

A via de produção que se origina nos aceleradores de partículas - especialmente os 

cíclotrons, implantados em instalações radiativas, representa o cerne do nosso estudo em razão 

de ser esta a linha de produção da FDG.  

Destaca-se ainda, da representação indicada na figura 4, que a produção originada nos 

reatores continua sob monopólio da União; sendo que, a CNEN opera tanto reatores quanto 

aceleradores, produzindo e comercializando 38 itens diversos para a área de saúde do país. 

 



61 
 

 

 

 

 

                                             Figura 4 – Cadeira produtiva de Radiofármacos. 

                                             Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para exemplificar a relevância da produção pública, na tabela 1, estão indicados os 

cinco principais produtos comercializados pela CNEN, considerando a participação na geração 

da receita faturada com venda de produtos e serviços no ano de 2014 (CNEN, 2014b).  

 

Tabela 1 – Produção industrial da CNEN - 2014. 

 Produto  Unidade Produtora Valor % da Receita 

Gerador de Tecnécio IPEN 56.508.277,00 58,57 

Iodeto de Sódio - 131 IPEN, IEN 8.189.531,00 8,49 

Iodeto de Sódio - 131 caps IPEN 6.388.262,00 6,62 

Fluordesoxiglicose - FDG IPEN, IEN, CDTN, 

CRCN-NE 

6.112.186,00 6,34 

Citrato de Gálio IPEN 3.738.451,00 3,87 

    

Fonte: Relatório de Gestão CNEN / 2015. 

Notas: R$1,00. 

IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares; IEN - Instituto de Engenharia Nuclear; CDTN - Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear; CRCN-NE - Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste. 
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Destaca-se, pela observação da tabela 1, que, quase dois terços da receita faturada da 

CNEN é oriunda da comercialização de geradores de tecnécio (99Mo/99mTc); tal produto está 

apresentado na figura 5 em sua versão comercial, conjuntamente com os materiais que o 

acompanham, enquanto a figura 6 indica o esquema de funcionamento desse dispositivo.  

Trata-se de um pequeno equipamento fabricado no Brasil pelo IPEN, no qual um 

radioisótopo de meia-vida longa passa por um processo físico-químico para geração de um 

elemento de menor meia-vida; no caso específico, o elemento denominado pai é o molibdênio 

(99Mo), obtido por meio de irradiação em reatores nucleares de pesquisa (MARQUES; 

OKAMOTO; BUCHPIGEL, 2001), e o outro, filho é o tecnécio (99mTc) (CNEN, 2014b). 

Dois aspectos relativos a esse produto devem ser observados, primeiro que o 

molibdênio é importado em sua totalidade e, segundo, o tecnécio é utilizado em mais de 80% 

dos procedimentos de medicina nuclear no Brasil (SBMN, 2015b). 

 

  
   Figura 5 – Gerador de tecnécio e componentes. 

   Fonte: IPEN (2015b). 

Figura 6 – Esquema do Gerador de tecnécio. 

       Fonte: Oliveira et al. (2006). 
 

Vale destacar que a produção industrial da CNEN também representa, historicamente, 

um esforço nacional de redução da dependência de insumos importados para a área da saúde, 

que pode ser mensurado quando, no ano de 2006, foi alcançada a meta de atendimento com 

produção nacional de 100% da demanda de citrato de Gálio (67Ga), aplicado na localização de 

tumores em tecidos moles e lesões inflamatórias (SAHA, 2010), e do cloreto de Tálio (201Tl), 

utilizado na obtenção de imagem cardíaca, avaliação do nível de lesão no músculo cardíaco em 

repouso e em exercício (POZZO et al., 2014). Assim como, de 50% de iodo (131I), que é usado 

em diagnóstico e tratamento da glândula tireoide (MONTE; CALLIARI; LONGUI, 2004). Isto 
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representou, a partir daquele ano, uma economia de divisas com importações da ordem de US$ 

1,4 milhões (CNEN, 2006). 

Neste campo produtor encontramos também, na atualidade, duas entidades sem fins 

lucrativos que operam cíclotrons e seis empresas que se estabeleceram, a partir da promulgação 

da Emenda Constitucional nº 49 de 2006, para produção de radiofármacos.  

A vertente consumidora desse mercado é constituída, atualmente, por 422 serviços de 

medicina nuclear, instalações radiativas autorizadas (CNEN, 2015a), distribuídos nas diferentes 

unidades da federação, como observado no gráfico 2. Tais atividades médicas se estendem a 

todo o território nacional, embora exista um adensamento nos estados da região sudeste, onde 

se situam mais de 54% desses serviços. Em números absolutos esta concentração corresponde 

a 229 instalações, sendo que 113 estão localizadas no estado de São Paulo enquanto os estados 

de Roraima e Tocantins contam com apenas uma instalação cada. 

 

 

 
         Gráfico 2 – Distribuição nacional dos serviços de medicina nuclear. 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota: SMN - Serviços de Medicina Nuclear; AC - Acre, Al - Alagoas, AM - Amazonas, AP - Amapá, BA - 

Bahia, CE - Ceará, DF - Distrito Federal, ES - Espírito Santo, GO - Goiás, MA - Maranhão, MG - Minas 

Gerais, MS - Mato Grosso do Sul; MT - Mato Grosso, PA - Pará, PB - Paraíba, PE - Pernambuco, PI - Piauí, 

PR - Paraná, RJ - Rio de Janeiro, RN - Rio Grande do Norte, RO - Rondônia, RR - Roraima, RS - Rio Grande 

do Sul, SC - Santa Catarina, SE - Sergipe, SP - São Paulo, TO - Tocantins 
 

 

4.2.1.1 Radiofármacos de meia-vida curta 

 

Politicamente, a promulgação da Emenda Constitucional nº 49 de 2006, determinou a 

criação de um nicho - porção específica de um mercado, geralmente pequena 
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(SIGNIFICADOS, 2011), embora, a partir desse marco constitucional, de livre concorrência no 

Brasil. 

Como está indicado na figura 7, que representa a cadeia produtiva de radiofármacos 

de meia-vida curta, o contexto relacional que compõe este segmento difere daquele do qual se 

origina por ter na vertente consumidora, especificamente, as entidades componentes do 

conjunto dos serviços de medicina nuclear que possuem equipamentos PET/CT licenciados; 

assim como, por sua produção se originar exclusivamente em aceleradores de partículas - 

ciclotrons. 

Nesta figura 7 sobressai, por ser de fundamental importância para a produção da FDG, 

a etapa denominada radiofarmácia, onde se dá, como já mencionado, a biosíntese do isótopo de 

flúor com a molécula da glicose. Reprise-se, este processo tem enorme relevância em virtude 

de que a glicose desempenha o papel de transportadora desse elemento radioativo no corpo do 

paciente (IEN, 2015).  

 

 

 

 

 
                                    Figura 7 – Cadeia produtiva de radiofármacos de meia-vida curta. 

                                    Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Um fator crucial no desenvolvimento da produção e da comercialização de 

radiofármacos é a meia-vida, ou, decaimento radioativo. Como visto, representa quanto tempo 

um elemento radioativo atinge metade de sua atividade inicial na busca por estabilidade atômica 

(CARDOSO, 2012); que, no caso da FDG, é de 109,8 minutos, conforme curva indicada no 

gráfico 3. Esta característica é determinante na estruturação da logística de distribuição, pois, 

no caso de demora na utilização desse produto, os sensores existentes nos equipamentos 

PET/CT podem não detectar a emisão das partículas e isto tornaria o radiofármaco inútil para o 

fim a que se destina. 

 

 
                    Gráfico 3 – Decaimento radioativo do isótopo do flúor -18F.  
                  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No gráfico 4, representa-se, a título de exemplificação da diversidade temporal desse 

fenômeno, a demonstração da curva de decaimento do isótopo do carbono - 11C, que vem sendo 

usado como auxiliar no diagnóstico da doença de Alzheimer, cuja meia-vida é de 20 minutos 

(SBMN, 2015c). 
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                        Gráfico 4 – Decaimento radioativo do isótopo do carbono - 11C. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Como destaca Robilotta (2006), por conta desse tempo de meia-vida, os serviços de 

medicina nuclear diagnóstica que operavam equipamentos PET/CT começaram a ser 

implantados nas proximidades dos centros produtores desse radiofármaco, em especial na 

cidade de São Paulo, por conta da existência do IPEN nessa cidade. 

Consciente das limitações impostas pelo fenômeno do decaimento radioativo e 

objetivando ampliar a disponibilização à sociedade dos benefícios que essa tecnologia 

diagnóstica poderia proporcionar, a CNEN desenvolveu projetos para a instalação de duas 

novas unidades de produção de radiofármacos de meia-vida curta, no Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), em Belo Horizonte, que iniciou a produção 

de FDG em outubro de 2009 e no ano seguinte conclui a instalação no Centro Regional de 

Ciências Nucleares do Nordeste - CRCN-NE, em Recife (CNEN, 2007; CNEN, 2008; CNEN, 

2009). 

O gráfico 5 representa o comportamento histórico da produção anual de doses de FDG 

da CNEN no período que vai de 1998 até 2014.  
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Gráfico 5 – Histórico da produção anual de FDG da CNEN. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Neste gráfico 5, destacam-se os impressionantes incrementos de produção registrados 

entre 2002, 2003 e 2004, que representam cerca de 135% e 93%, cumulativamente, tendo por 

base 2002. Da mesma forma, entre 2007 e 2008 o aumento do volume produzido representa 

cerca de  26%, também acumulado sobre o montante anterior; ou seja, 2007. 

Esse comportamento ascendente, após atingir o ápice de 12.548 doses no ano de 2010, 

vem sofrendo contínua redução; porém, chama atenção a queda da produção ocorrida de 2010 

para 2011, que representa uma redução de 40%.  

Um dos fatores que poderiam permitir o entendimento dessa retração brusca, além do 

comportamento descendente da produção da CNEN, que se inicia a partir do atingimento do 

seu pico em 2010, seria a entrada de produtores privados, em especial no estado de São Paulo 

(CNEN, 2011). 

Caminhando-se ainda pelo lado da indústria, existem atualmente 14 cíclotrons em 

operação no Brasil, representando, nos últimos 10 anos, um acréscimo superior a 230% em 

termos de instalações licenciadas. Tais equipamentos estão instalados em quatro centros de 

pesquisas vinculados à CNEN, em seis empresas autorizadas a produzir radiofármacos e duas 

instalações operadas por entidades sem fins lucrativos, o Hospital do Cérebro, mantido pela 

União Brasileira de Educação e Assistência - UBEA, em Porto Alegre e o Hospital das Clínicas, 

vinculado a USP, em São Paulo (FACURE et al., 2015).  

No tocante às empresas, as seis licenciadas para produção de radiofármacos estão 

indicadas no quadro 6. Pode-se observar a parca distribuição nacional desses produtores, o que 

ainda alija parcelas importantes da população das possibilidades diagnósticas permitidas pelo 
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uso desses produtos. Frise-se que duas das seis empresas estão localizadas no estado de São 

Paulo e as demais no Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e uma no Distrito Federal. 

 

Quadro 6 – Localização das empresas produtoras de radiofármacos. 

Empresa Localização Estado 

Cyclobras - Indústria, Comércio e Serviços 

Laboratoriais Ltda. 

Campinas SP 

Cyclopet Radiofármacos Ltda. Curitiba PR 

Delfin - Fármacos e Derivados Ltda. Lauro de Freitas BA 

IBF- Indústria Brasileira de Farmoquímicos S.A. São José do Rio Preto SP 

R2 - Soluções em Radiofarmácia Ltda. Porto Alegre RS 

Villasboas Radiofármacos Ltda. Brasília DF 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  Nota: SP - São Paulo; PR - Paraná; BA - Bahia; RS - Rio Grande do Sul; DF - Distrito Federal 
 

Outro aspecto de destaque na produção de radiofármacos diz respeito ao crescimento 

da quantidade de cíclotrons em operação no Brasil. Segundo Facure et al. (2015), tal número 

chega a 14 nos anos de 2014 e 2015. Por meio de gráfico 6 visualiza-se a evolução na 

implantação desses equipamentos, com destaque para os quantitativos relativos aos anos de 

2009 e 2010, quando se registra um incremento de 60% no número de unidades produtoras, 

correspondendo isto ao licenciamento de quatro novos cíclotrons. 

Esse ano de 2009 representa o início de operação do cíclotron instalado pela CNEN 

no CDTN, em Belo Horizonte, e também do primeiro equipamento de operação exclusivamente 

privada, implantado em Brasília. No ano seguinte ocorre a conclusão do investimento público 

nessa área, com o início de operação do cíclotron do CRCN-NE, em Recife, sendo que as três 

outras unidades licenciadas no ano de 2010 são privadas. 

 

 
         Gráfico 6 – Cíclotrons em operação no Brasil. 
        Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Este nicho de mercado passa a existir de fato quando a primeira autorização para 

operação privada de produção de FDG foi emitida. Tal ocorreu em fevereiro de 2009 e, dez 

meses depois, a segunda licença foi concedida. O gráfico 7 indica os montantes anuais de 

produção privada desse radiofármaco. Destaca-se o claro crescimento dessa produção, em 

sintonia com o aumento do número de ciclotrons em operação no país. 

 

 
Gráfico 7 – Produção privada de FDG 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A ponta consumidora deste nicho de mercado, como já mencionado, é formada pelos 

serviços de medicina nuclear que possuem equipamentos PET/CT, e, segundo Robilotta (2006), 

o quantitativo dos mesmos em 2006 era de 12 e atualmente alcança 92 em todo território 

nacional (CNEN, 2015a). 

A figura 8 indica a distribuição desses serviços médicos pelo Brasil, e, chama atenção 

o fato de estados como Acre, Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins 

não contarem com essa possibilidade diagnóstica para atendimento à sua população, enquanto 

São Paulo abriga 31 unidades prestadoras desse serviço médico especializado.  

Outro aspecto interessante nesta seara diz respeito ao número de equipamentos 

PET/CT licenciados, que, no ano de 2014 alcançou 118 (FACURE et al., 2015); e, em 2015 

outros dois foram licenciados. Assim, no início do ano de 2016, existem 120 equipamentos 

desse tipo em operação em 92 serviços de medicina diagnóstica existentes no território nacional 

(CNEN, 2015a). 
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                 Figura 8 – Serviços de medicina diagnóstica com PET/CT e cíclotrons em operação. 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

                 Notas: SMN/PET-CT – Quantidade de Serviços de Medicina Nuclear com PET/CT. 

                 CICLOTRONS – Quantidade de Aceleradores em operação. 

 

 

Esta figura 8 corrobora ainda a observação de Robilotta (2006), com relação à 

proximidade entre produtores e consumidores de FDG, fruto, como já citado, da limitação 

imposta pelo fenômeno do decaimento radioativo ou meia-vida do flúor que está presente nesse 

radiofármaco. Chama atenção a concentração de ciclotrons e serviços de medicina nuclear 

localizada no sudeste-sul brasileiro (BUCHPIGUEL, 2014, p. 7), em especial, como citado, no 

estado de São Paulo, com cinco equipamentos de produção e 31 estabelecimentos de medicina 

diagnóstica. 

Observa-se também que alguns estados da federação, não possuem em seus territórios 

cíclotrons em operação como Amazonas e Pará, mas contam com serviços de medicina nuclear. 

E, em outros, como Acre e Paraíba, existe uma carência total na prestação desses serviços para 

a população que neles reside. Tal situação determina uma migração de pacientes de um estado 

para outro, a fim de conseguir um diagnóstico e/ou tratamento necessário.  

Cenário semelhante a este foi relatado por Aquino e Novaretti (2015), sobre o 

fornecimento de medicamentos de alto custo empregados na terapia, por exemplo, de pacientes 

portadores de doença renal crônica. Os autores esclarecem que, para conseguir atendimento 
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pelo SUS, pacientes informam falsos endereços, gerando um desequilíbrio dos gastos estatais 

com esse tipo de tratamento. 

Como já frisado, todo esse conjunto tecnológico tem por finalidade atender à 

população, e, neste aspecto, apresenta-se mais uma vez que, segundo a SBMN, os 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos que utilizam radioisótopos superam atualmente a 

marca anual de 2 milhões (SBMNb, 2015); número extremamente significativo, tanto no 

sentido social quanto mercadológico. 

O gráfico 8 apresenta a evolução da dimensão econômica alcançada por esse mercado, 

tendo em vista a receita faturada da CNEN com a comercialização de produtos e serviços 

voltados para a área médica. Em 1998 a receita faturada foi de R$11.234.518,00 e em 2014 

chegou a R$96.478.520,00, um impressionante aumento de 859% em 17 anos, especialmente 

se for considerado que para o mesmo período, o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), 

apresentou variação de 280,72% (CÁLCULO EXATO, 2016). 

 

 

 
        Gráfico 8 – Evolução da receita faturada da CNEN. 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

        Nota: Valor R$ 1,00 

 

Interessante também a observação quanto à evolução da receita faturada pela CNEN 

exclusivamente com a comercialização de FDG, apresentada no gráfico 9 a seguir. Neste caso 

específico, em 1998 a receita foi de R$14.834,00 e em 2010 chegou a R$10.474.461,00, 

estratosféricos 7.061% de aumento em 13 anos. Como parâmetro comparativo, o IGP-M nesse 

período apresentou variação de 206,91% (CÁLCULO EXATO, 2016). O ano de 2011 traz uma 

queda de 40% no faturamento deste item, estabelecendo-se a receita em R$6.413.195,00. 

Percebe-se que nos anos seguintes a receita passa a girar em torno desse montante e isto está 

em sintonia com a redução da produção já representada no gráfico 5.  
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O estabelecimento dessa faixa de produção e comercialização pública de FDG, a partir 

de 2011, representa o reflexo da participação dos empreendimentos privados nessa atividade 

que, como já indicado no gráfico 7, têm nesse ano seu efetivo marco comercial.   

 

           
  Gráfico 9 – Receita faturada da CNEN com a venda de FDG. 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

  Nota: Valor R$ 1,00 

 

O gráfico 10 apresenta a comparação entre a produção pública e privada de FDG no 

Brasil, a partir do início efetivo desta última; assim, pode-se observar a tendência da 

estabilização da primeira em contraste com o crescimento da segunda. 

 

Gráfico 10 – Comparação da produção pública x privada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

12243 12548

8038 7805

6353
7222

989

3675
4311

4731

6255

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1 2 3 4 5 6 7

D
o

se
s

Ano

Série1

Série2



73 
 

 

4.3 AMBIÊNCIA COMPETITIVA E PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO DE FDG 

 

Esta última etapa da pesquisa tem por base as respostas apresentadas pelos 

representantes das seis empresas industriais brasileiras produtoras de FDG ao questionário 

(Apêndice 7.1), observando-se a relação questão-força explicitada no Apêndice 7.2, com vistas 

a identificar a ambiência competitiva empresarial criada a partir da promulgação da EC nº 49 

de 2006; assim como, prospectar as expectativas dos empreendedores quanto ao 

desenvolvimento dessa atividade que até recentemente estava sob monopólio da União. 

 

4.3.1 Posicionamento competitivo 

 

Segundo Ferreira (2008), decisão é um ato resultante do pensamento sobre dois 

vetores, percepção e avaliação de condições, que traz como consequência criar e/ou 

transformar: 

 

Ato que se apoia nos passos antecedentes da percepção e avaliação das condições 

oferecidas, constitui a essência dos atos humanos, ao reunir a capacidade de captar 

informações, analisá-las e ponderar sobre elas, abrindo caminho, assim, para a função 

especial do pensar, que seguido pelo agir, pode criar e transformar (FERREIRA, 2008, 

p. 145). 

 

A busca por vantagem competitiva, de acordo com Porter (1986), deve nortear a 

estratégia empresarial no seu ambiente concorrencial; assim, o reconhecimento de algumas 

premissas legais, ambientais e mercadológicas deve fundamentar a formulação do modus 

operandi do planejamento estratégico para implantação do projeto e/ou posicionamento diante 

da concorrência. 

Ao tempo da tomada da decisão de investir, a plena noção de que, segundo Graeml e 

Graeml (2002, p. 03), existem empreendimentos “[...] porque existem clientes para comprar os 

seus produtos ou serviços [...]”, e, portanto, continuam os autores, “[...] é natural que ao estudar 

a localização de um empreendimento o interesse dos clientes seja o foco das atenções [...]”, 

pode ser considerada como indicador necessário à efetivação do investimento. 

Quando questionados sobre os fatores que os levaram a investir nessa atividade, todos 

os empresários ressaltaram que existia um mercado a ser atendido uma vez que a produção 

pública, historicamente, estava concentrada nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Foram 

considerados ainda, a sensibilidade do produto, as condições de logística de distribuição e as 

demandas locais. Os depoimentos abaixo resumem o exposto: 
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Todo o interior do estado de São Paulo era abastecido pelas plantas do IPEN. Era 

indispensável que a região de São José do Rio Preto, onde está localizado o Hospital 

do Câncer de Barretos, referência no atendimento oncológico, contasse com a sua 

própria produção de FDG (SO04-2016). 

 

O principal fator determinante foi o fato de que a maioria dos exames PET/CT, até o 

ano de 2009, serem realizados somente no eixo RJ-SP, devido às unidades produtoras 

estarem lá localizadas. Percebíamos a necessidade de disponibilizar este insumo mais 

facilmente e em maior quantidade. Vimos como oportunidade de negócio que supriria 

locais do Brasil que, por características do material e condições de distribuição da 

malha aérea, não poderiam oferecer esse método de diagnóstico (SR06-2016).  

 

Neste sentido, Sato (2006, p. 100) considera que o conhecimento da real dimensão do 

mercado é fator fundamental para a decisão de investimento, em especial em áreas fora da 

grande São Paulo; pois, a estrutura de medicina nuclear pode ainda não estar presente de modo 

a propiciar escala de consumo que viabilize o empreendimento produtor.    

O pensamento desse autor se associa a outro quesito muito importante, o processo 

logístico, que vai da matéria-prima até o consumidor final, e dá condições reais, de acordo com 

Novaes (2015), para garantir a posse do produto na forma, quantidade e qualidade desejada, por 

parte do consumidor. E, pode ser a chave para uma estratégia empresarial de sucesso, assim, é 

importante gerir as informações sobre as demandas dos clientes, controlar o atendimento de 

pedidos e manter o rastreamento das entregas (ARBACHE et al., 2011).  

Assim, Silva, Duarte e Santos (2001) chamam atenção que a distribuição e o transporte 

de radioisótopos, em especial aqueles de meia-vida curta utilizados nos Serviços de Medicina 

Nuclear (SMN), são de extrema importância no acompanhamento do tratamento de pacientes 

com câncer e em diagnósticos onde é necessária a observação do funcionamento de um 

determinado órgão. 

Entre as indústrias produtoras de FDG, três declararam que o transporte é 

responsabilidade de empresas especializadas, contratadas diretamente pelo cliente, fornecendo 

o produto na modalidade FOB5. As demais assumem essa atividade, comercializando o produto 

na forma CIF6. 

                                                           
5 FOB - Sigla em inglês para Free on Board. Modalidade comercial em que o fornecedor tem a obrigação de 

colocar a mercadoria a bordo do veículo de transporte no porto/aeroporto de embarque designado pelo 

comprador, este assumindo, além do custo do produto, o valor do frete e seguro até o destino final 

(SIGNIFICADOS, 2016). 

 
6 CIF - Sigla em inglês para Cost, Insurance and Freight. Modalidade comercial em que o fornecedor é responsável 

pelo custo do produto, pelas despesas de frete (aéreo, marítimo ou terrestre) e pelo seguro até o porto de destino 

designado pelo comprador (SIGNIFICADOS, 2016). 
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Um claro exemplo do uso da primeira modalidade – FOB, pode ser depreendido da 

afirmação “Não fazemos distribuição, somente produção, quem contrata o transporte é o cliente. 

A transportadora tem que ter licença específica dos órgãos competentes” (SO03-2016). 

Videira (2014) pondera que o transporte deve ser realizado o mais rapidamente 

possível devido ao decaimento radioativo. No Brasil, destacam Tauhata et al. (2013), a 

regulamentação quanto ao trânsito de materiais radioativos é responsabilidade da CNEN; 

porém, em consonância com as normativas expedidas pelas instituições que regulam os modais 

existentes no país, como por exemplo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).  

Já Guimarães (2010), ressalta que a operação logística envolvendo o transporte de 

material radioativo é delicada, em especial no tocante ao transporte aéreo em função de atrasos 

frequentes nos voos; e, como observa Iozzi (2013), é necessário que exista um monitoramento 

para garantir que o material radioativo chegue ativo no estabelecimento onde será feita sua 

utilização. Assim, a malha de transporte, em seus diferentes modais, é um importante fator a 

ser considerado quando da instalação de uma nova unidade fabril.  

Porter (1986) ensina que a competição pode se dar de duas formas: entre empresas ou 

entre produtos e serviços. No caso, tome-se o primeiro aspecto, pois, o produto - a FDG, é 

comum a todas as empresas, e, de certa forma poderia ser entendido como substituto entre cada 

uma delas. Neste sentido, as barreiras de entrada no mercado são idênticas. 

A análise da concorrência, como vista por aquele autor, apresenta um grau de 

facilitação quando são considerados ambientes maduros, ou seja, os atores são conhecidos e 

seus movimentos estratégicos são também claramente identificáveis. 

No caso do mercado de radiofármacos de meia-vida curta, o que está existindo é um 

posicionamento inicial dos empreendedores; ou seja, em razão do aproveitamento da 

oportunidade oferecida pela EC nº 49 de 2006, que pode ser definida como uma janela 

estratégica, segundo Azevedo et al. (2002), por meio da qual empresas entrantes têm acesso a 

um novo mercado. 

Percebe-se pela pesquisa, como ponderou Weber (2011), a prevalência das percepções 

individuais dos empreendedores das empresas brasileiras produtoras de FDG, em detrimento 

da formalização de um planejamento estratégico mais estruturado. 

Assim, de acordo com o pensamento de Porter (1986), há indicações de que as 

empresas nesse setor perseguem estratégias semelhantes já que possuem diferenças e 

coincidências muito próximas, formando o que o autor delineia como grupos estratégicos.  



76 
 

 

Entretanto, um aspecto de diferenciação pode ser observado com relação à 

permanência no contexto original do negócio, já que a pesquisa indicou que três empresas 

declararam atuar exclusivamente no ramo industrial, demonstrando, pelas respostas, não terem 

interesse na ampliação do escopo do empreendimento. Desta forma se pronunciam os 

empreendedores: “Apenas atua na área de produção de radioisótopos de meia-vida curta” 

(SR02-2016) ou mesmo, “Somos uma indústria farmacêutica, logo, não podemos atuar em 

seguimentos de diagnóstico” (SO03-2016). 

Por outro lado, observam-se situações em que o investimento na produção de 

radiofármacos vem a ser uma complementação natural para grupos econômicos que já atuam 

na prestação de serviços médicos, tanto tradicionais quanto aqueles que utilizam técnicas 

radiológicas ou de medicina nuclear: 

 

[...] alguns sócios da empresa, a exemplo do Hospital do Câncer de Barretos, atuam 

na área de diagnóstico, inclusive com PET/CT-FDG” (SO04-2016). 

 

Existe uma empresa do grupo, do qual a nossa faz parte, que se destina à área de 

diagnóstico por imagem. Essa Clínica já existe há mais de 40 anos (SR06-2016).  

 

 

A força dos fornecedores deste mercado, como indicada por Porter (1986), pode afetar 

a oferta de equipamentos e insumos importantes para a continuidade do negócio da organização. 

As empresas devem estar atentas ao fluxo de seus suprimentos em condições estáveis em 

qualidade, volume e preço.   

O ferramental básico para a produção de radiofármacos, como já mencionado, são os 

cíclotrons e os chamados módulos de síntese. No que concerne a estes itens, Guimarães e Silva 

(2012) ponderam que a produção mundial é dominada por três empresas, a Siemens, a General 

Electric Company (GE) e a Ion Beam Applications (IBA), caracterizando dessa forma uma 

estrutura oligopolizada.  

No caso das empresas brasileiras produtoras de radiofármacos, as opções comerciais, 

por fornecedor, concentram-se na GE, com quatro unidades e na Siemens com dois 

equipamentos instalados.  

Para Oliveira (2009), o custo inicial é um dos fatores que influenciam na seleção dos 

fornecedores dos cíclotrons, mas também, a confiabilidade, a garantia e a pronta assistência do 

fabricante, no caso de manutenção corretiva ou preventiva, têm relevância na decisão de 

compra. 
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Com relação aos insumos, os de maior importância para a produção são: (i) água 

enriquecida em 18O, (ii) reagentes para biossíntese da FDG e (iii) materiais para fracionamento. 

Nenhum deles é produzido no Brasil, assim, as indústrias são obrigadas a importar, em geral 

dos Estados Unidos e Europa (IOZZI, 2013), tornando este setor muito influenciado, de acordo 

com Guimarães (2010), pelo contexto político, econômico e até mesmo, institucional. 

Assim, de forma a reagirem rapidamente a eventuais mudanças de mercado e obterem 

uma eficácia operacional (PORTER, 1996), foram identificados dois caminhos estratégicos 

seguidos pelos produtores, de forma a estabelecer, como sugerido por Lemos et al. (2015) uma 

rede de valor e sustentabilidade do sistema como um todo.  

Por um lado, a compra desses materiais é feita aos próprios fabricantes dos cíclotrons 

e módulos de síntese ou de fornecedores internacionais especializados, com tradição nas suas 

áreas de atuação. Tal posição é atestada pelas seguintes respostas: “Cassetes de FDG (GE), água 

enriquecida (CMR) e outros insumos da empresa italiana Comecer SpA” (SO03-2016) e 

também “Água enriquecida em 18O, adquirida da CMR (Rússia) e kits para a produção do 

FDG, adquiridos da própria GE” (SO05-2016). Neste primeiro caso, busca-se uma amarração 

entre aqueles fornecedores e os produtores nacionais de FDG, criando lealdade e valor entre 

todos, de forma endógena e sistêmica (Lemos et al., 2015). 

No segundo caminho foi identificada uma única empresa que busca diversificar suas 

fontes de materiais de consumo e mantém relações comerciais mais amplas, comprando de 

diversos fornecedores presentes no mercado internacional: “Vários são os fornecedores 

internacionais que mantemos relação, entre eles a ROTEM, ABX, Siemens e Huayi Isotopes” 

(SR06-2016). 

Há reconhecimento pelos empresários que a não existência de fabricação nacional de 

seus principais equipamentos ou insumos expõem as indústrias a riscos. Para eles, as ameaças 

compreendem eventual necessidade de peças de reposição, dificuldades na liberação aduaneira 

das importações e problemas de fluxo de caixa, em razão de variações cambiais. 

 

[...] falta de peças de reposição no mercado interno. Solução: importação de peças – 

face à grande diversidade e alto custo das peças de reposição não é viável 

economicamente a manutenção de um estoque de peças de reposição nas instalações 

da nossa empresa (SR02-2016). 

 

Falta de insumos/reagentes devido à demora na liberação junto à alfândega. Solução: 

antecipar as importações (SR02-2016). 

 

Tivemos problemas devido a greves na Receita Federal, paralisando as importações 

(SO03-2016). 
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[...] como importamos os insumos principais, qualquer flutuação no dólar é muito 

danosa (SO03-2016). 

 

Estas ponderações são uma realidade vivenciada por toda a cadeia de produção da área 

farmacêutica no Brasil. A fabricação de medicamentos, quase sempre começa fora do país, com 

a importação de insumos. Qualquer erro é capaz de comprometer a qualidade e a oferta do 

produto final (ANVISA, 2006). 

Como já visto, a produção de radiofármacos está sujeita à regulação em três vertentes 

específicas - basilar, funcional e ambiental, representadas pelas normativas da CNEN, da 

ANVISA e do IBAMA, respectivamente. Todas essas instituições estão situadas na esfera 

federal de governo; porém, a pesquisa identificou a percepção por parte do empreendedor de 

falta de comunicação entre esses órgãos responsáveis e também seus eventuais correspondentes 

nos estados e mesmo municípios, em especial quanto à emissão das diversas licenças 

necessárias à concretização do investimento: 

 

As áreas de atuação CNEN-ANVISA local e IBAMA não estão bem definidas. Temos 

inspeção CNEN, ANVISA local e IBAMA redundantes na área de radioproteção 

(SR01-2016). 

 

É uma das áreas mais submetidas a regulação. CNEN, ANVISA, IBAMA e seus 

correlatos no estado e município (SO05-2016). 

 

Um aspecto relevante na regulação é a clareza e facilidade de entendimento dos 

parâmetros normativos e, também aqui reside outro fator de dificuldade: 

 

Não são claros, ora temos que atender as exigências da CNEN e às vezes as “vontades” 

da ANVISA local na área de radioproteção. Bastaria um órgão, no caso a CNEN, com 

maior competência, regular esta atividade (SR01-2016). 

 

[...] a ANVISA, por exemplo, conhece muito pouco a área de radiofármacos, tende a 

exigir tudo o que exige de uma indústria farmacêutica que atua em escala muito maior 

(SO04-2016).       

 

A visão do empresariado quanto ao contexto operacional do processo regulatório pode 

ser sintetizada nas seguintes ponderações: 

 

Hoje estes parâmetros têm se tornado mais claros; porém, não é o caso da CNEN, em 

algumas autarquia percebemos e temos dificuldades no processo regulatório por uma 

série de motivos, dentre os quais podemos citar: (i) falta de pessoal qualificado; (ii) 

mudanças constantes nos grupos reguladores de nossa atividade; (iii) normas e 

resoluções que ainda não se encontram tão bem definidas e sofrem modificações 

constantes; e (iv) as entidades regulatórias locais são muito burocráticas e há uma 

morosidade no processo de inspeção e licenciamento” (SR06-2016). 
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A exigência de “reproduzir” no Brasil a ciência que já foi feita no exterior (SO05-

2016). 

 

Nunes (2012, p. 141) ao pensar sobre o modelo regulatório brasileiro quanto à 

incorporação de tecnologias farmacêuticas observa que “[...] o discurso meramente econômico 

deve ser sopesado com as necessidades da população e as prioridades da saúde pública”. 

Prossegue a autora argumentando que “Não é crível que a capacidade econômica limitada do 

Estado resulte na degradação das ações e serviços públicos em saúde”. 

Na área de produção de radiofármacos, a certificação de Boas Práticas de Fabricação 

de Medicamentos (BPFM), concedida pela ANVISA, em consonância com as determinações 

constantes na RDC nº 64/2009 é considerada obrigatória e visa garantir que os fármacos sejam 

consistentemente produzidos e controlados de acordo com padrões de qualidade, de forma a 

eliminar riscos envolvidos na produção (Araújo et al., 2008). Neste caso, quatro empresas 

obtiveram tal diploma no ano de 2015. 

Das demais empresas que compõem o universo produtivo, uma não respondeu e a outra 

ainda não concluiu o processo:  

 

Ainda estamos no processo de obtenção desta “licença”. Há uma morosidade muito 

grande em conseguir visitas técnicas por parte da Vigilância Sanitária local e 

ANVISA, os grupos para análise são alterados constantemente e o processo 

burocrático para análise da documentação é demorado (SR06-2016). 

 

Com relação à obtenção de certificações de cunho internacional, como ISO 9001, ISO 

14001 ou OHSAS 18001, uma empresa não respondeu, outra informou que não possui 

certificação e as demais não se mostraram, no momento, interessadas em obter essas 

habilitações. “[...] no aspecto de qualidade necessária ao produto final, a BPFM/ANVISA 

abrange a ISO9001 e não simplesmente no controle de qualidade” (SR01-2016). 

Lima (2013) argumenta que a implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

através da norma NBR ISO 14001:2004 é um processo longo e custoso, podendo requerer a 

contratação de uma consultoria especializada para auxiliar na sua implementação. Apesar disso, 

Oliveira e Pinheiro (2010) esclarecem que essa certificação tem sido uma opção cada vez mais 

utilizada pelas organizações para equacionarem suas demandas ambientais. E, para Mattos 

(2013) pode garantir de forma contínua e permanente o atendimento de requisitos legais e 

regulamentares aplicáveis às atividades da instituição, com forte impacto na melhoria do 

processo de licenciamento junto a CNEN, IBAMA e ANVISA. 
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Além das “dificuldades no licenciamento e obtenção de certificações” (SR01-2016), o 

estudo detectou gargalos, como por exemplo: “[...] elevada carga tributária que sofremos, 

apesar de produzirmos para a saúde” (SR03-2016) ou “[...] o crédito para financiamento destes 

projetos não possui taxas diferenciadas, tornando o projeto caro” (SR06-2016), que podem estar 

impactando a condição de comercialização e mesmo a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro de algumas empresas, retardando a expansão da produção, assim como, a realização 

de novos investimentos. Além, como já pontuado, da flutuação cambial, que pode onerar 

consideravelmente o custo das principais matérias primas. 

No que se refere à regulação, tecnicamente entendida, é clara a inquietude por parte 

do empreendedor quando desabafa “As barreiras burocráticas são desanimadoras” (SR06-

2016); neste sentido, o seguinte depoimento é contundente: 

 

A construção de uma unidade de produção de radioisótopos depende de múltiplas 

licenças governamentais, tanto estaduais como federais. Concordamos com a 

obtenção das licenças, entretanto, vários órgãos licenciadores não possuem 

conhecimento do projeto e apresentam múltiplas dificuldades de avaliação, 

comprometendo e atrasando o cronograma do projeto. Citamos em especial a 

ANVISA e o IBAMA (SR06-2016). 

 

Foram observadas sérias preocupações dos empresários com relação a práticas 

comerciais, consideradas por eles como desleais e que podem ser apresentadas em dois 

aspectos: (i) competição de preço; e (ii) competição de produto. 

No primeiro caso - competição de preço - estariam enquadradas como praticantes de 

tais ações concorrenciais, consideradas como desleais, as instituições sem fins lucrativos e os 

institutos de pesquisa vinculados à CNEN, que gozariam de subsídios ou isenções fiscais. Tal 

postura comercial seria aproximada à prática de dumping7. A preocupação empresarial pode ser 

bem observada no comentário a seguir indicado: 

 

Competição desleal nos preços praticados pelos produtores governamentais (IPEN, 

CDTN, CRCN) ou que tenham isenções por estarem vinculados a fundações “sem fins 

lucrativos” (Hospital das Clinicas São Paulo). Não pagam a maioria dos impostos e 

taxas de licenciamento. A mão de obra é subsidiada e não tem o ônus do retorno e 

custo do capital investido (SR01-2016). 

 

                                                           
7 Dumping – Palavra em inglês utilizada em termos comerciais, especialmente no comércio internacional, para 

designar a prática de colocar no mercado produtos abaixo do custo com o intuito de eliminar a concorrência e 

aumentar as quotas de mercado (SIGNIFICADOS, 2016). 
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O segundo aspecto - competição de produto - é representado pela ausência de 

padronização nacional da quantidade de material radioativo por dose que seja enviada para cada 

cliente. Esta lacuna normativa se associa ao primeiro caso e pode estar inviabilizando o 

crescimento ou mesmo a existência do próprio empreendimento privado. Esta prática está clara 

na alegação a seguir:  

O usuário/clinica solicita uma dose que na média deveria ser da ordem de 12mCi8 para 

realização do procedimento para um paciente. A maioria dos fornecedores 

principalmente os que são beneficiados com isenção de impostos enviam a quantidade 

de 30 a 40mCi, permitindo que o usuário/clínica realize diversos procedimentos com 

a mesma “dose” (SR01-2016). 

 

A correção desta situação poderia se dar por meio da indicação do nome do paciente 

para quem se destina a dose, como apresentado na ponderação abaixo:  

 

Para evitar esta anomalia, o correto seria adotarmos em nosso país o mesmo critério 

utilizado em países desenvolvidos (USA, Inglaterra e etc.), onde as doses são 

nominais, ou seja, quando o usuário/clinica faz o pedido de uma dose ela é obrigada 

a indicar o nome do paciente que realizará o procedimento (SR01-2016). 

 

Tal medida de regulação do mercado, no que concerne à competição de produto, na 

opinião dos empresários, além de estabelecer um regramento básico para a concorrência, 

apresentaria benefícios em várias frentes, como por exemplo: (i) eliminaria a possibilidade de 

realização de procedimentos sem registros, (ii) evitaria evasão fiscal, (iii) permitiria melhor 

controle do inventario de material radioativo transportado, e, (iv) identificaria os pacientes 

atendidos. 

Como visto, a estrutura regulatória pode estar sendo percebida como um fator inibidor 

ao desenvolvimento das atividades de produção. Neste sentido, Farias e Ribeiro (2002), ao 

estudarem a regulação no Brasil e os novos modelos de gestão decorrentes das diretrizes 

indicadas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRE), conduzido pelo extinto 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), assim concluíram quanto à 

natureza dessa matéria: 

  

                                                           

8 Ci (Curie) – Unidade de Atividade.  Representa o grau de radioatividade ou o potencial de produção de radiação 

de uma determinada quantidade de material radioativo. Originalmente significava a quantidade de material 

radioativo que se desintegra com a mesma velocidade que um grama de rádio puro. Posteriormente foi definido 

mais rigorosamente como a quantidade de material radioativo em que se desintegram 3,7 x 1010 átomos por 

segundo. Um milésimo de Ci é indicado com a notação: mCi. (Tecnologia Radiológica, 2016). 
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[...] todo processo regulatório implica custos e benefícios para os mercados. A 

qualidade desse processo determinará se essa relação é a mais favorável para a 

sociedade em geral. Para tanto, é possível alcançar um equilíbrio e uma maior 

articulação entre as políticas de regulação, privatização e de defesa da concorrência, 

com o objetivo de atrair investimentos, aumentar a produtividade e a competitividade 

das empresas, bem como garantir à população mecanismos de participação e controle, 

de modo a preservar sua acessibilidade a bens e serviços de qualidade (FARIAS; 

RIBEIRO, 2002 p. 91). 

 

O poder de negociação dos compradores se estabelece, segundo Porter (1986), em 

função da sua capacidade de absorver e por consequência direcionar a produção da empresa 

fornecedora de produtos ou serviços. Esta força é exercida pela exigência de descontos, 

bonificações ou fornecimento em condições especiais.  

A exemplificação desta situação de pressão exercida pelos compradores foi explicitada 

por Ryngelblum (2012): 

 

Esse tipo de pressão pode igualmente ocorrer em função da reunião de vários 

compradores em um aglomerado ou grupo de compras. Dessa maneira, grandes redes 

de supermercado chegam, em determinados países, a corresponder a algo em torno de 

30% e até mais na comercialização de várias categorias de produtos, de alimentos a 

produtos de limpeza (Ryngelblum9, 2012 apud BARBOSA, 2015, p. 28). 

 

O autor pondera que a empresa poderá substituir esses compradores por outros, porém, 

o resultado não deve ser obtido no curto prazo. Vale destacar que o presente estudo não 

identificou esta condição de poder por parte dos compradores de FDG no Brasil. 

Outra força atuante no meio concorrencial, segundo Porter (1986), é a rivalidade que 

se estabelece entre concorrentes de um setor quando há percepção de novas oportunidades; e, 

neste caso, as empresas na busca por vantagem competitiva se utilizam de táticas como: (i) 

guerra de preços; (ii) campanhas publicitárias; (iii) introdução de novos produtos; e, (iv) 

fornecimento de garantias. 

A pesquisa com os produtores privados brasileiros de radiofármacos indicou que, no 

momento, não existe a atuação efetiva dessa força. A explicação para esse fenômeno pode 

residir em dois aspectos básicos: (i) na relativa dispersão geográfica dos produtores pelo 

território nacional, o que, dada a característica do decaimento radioativo do flúor, restringe a 

concorrência direta; e, (ii) o serviço diagnóstico por imagem com PET/CT, mercado 

consumidor da FDG, está em expansão, portanto, absorve tudo que é produzido. 

                                                           
9 RYNGELBLUM, Arnaldo Luiz. Estratégia para Corporações e Empresas: Teorias atuais e aplicações. Capítulo 

5, São Paulo: Cengage Learning, 2012.  
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Um relevante fator que define as empresas do setor farmacêutico, onde estão os 

produtores de radiofármacos é o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); porém, 

no caso específico da indústria brasileira, tal postura não predomina. O estudo revelou que uma 

empresa possui convênio com instituição universitária, outra realiza pesquisas com recursos 

próprios e uma terceira indica interesse em desenvolver parcerias; porém, as demais não 

demonstraram ter interesse nessa questão: 

 

A empresa tem convênio para pesquisas em novos radiofármacos com instituição 

ligada a uma universidade (SO05-2016). 

 

Até o momento estamos realizando pesquisas sempre com nossos próprios recursos 

(SO03-2016). 

 

Não patrocinamos ainda, porém, há o interesse em fazer parcerias com universidades 

locais para o desenvolvimento da área (SR06-2016). 

 

 

4.3.2 Perspectivas mercadológicas 

 

Segundo Palmeira Filho et al. (2012) o mercado farmacêutico no Brasil deverá 

apresentar uma crescente demanda por produtos e serviços de saúde. De fato, os autores 

consideram ser um desafio a ampliação do acesso da população aos mesmos, de forma 

sustentável, “em um país que pretende garantir a universalidade do acesso à saúde”. 

A resposta a tal proposição, no entender daqueles estudiosos, “só parece ser possível 

por meio da incorporação de drogas e tecnologias cada vez mais eficazes”. Neste contexto, 

embora com plena ciência das dificuldades com que convivem, os industriais estão atentos ao 

futuro. Existem expectativas positivas com relação ao desenvolvimento do mercado da FDG, 

especialmente suportadas pela disseminação do crescimento da medicina diagnóstica por 

imagem com o uso de equipamentos PET/CT. 

Tais expectativas se traduzem, para quatro empresas, em possibilidades de aumento 

de produção ou mesmo realização de novos investimentos que podem ser materializadas por 

alguns caminhos: (i) intensificação do uso dos ciclotrons existentes, ou seja, eliminação da 

ociosidade; (ii) instalação de novos equipamentos; e, (iii) implantação de filiais - novas plantas 

produtoras. Vale destacar que no processo de licenciamento aprovado pela CNEN, existe a 

indicação dos limites de produção de material radioativo para cada instalação radiativa. 

 

Pelo aumento do número de baterias para produção do FDG. Atualmente a empresa é 

‘entrante’ no mercado e mantém duas produções diárias. A tendência é para uma 

terceira produção até o final de 2016 (SO04-2016). 
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Com a instalação de um novo cíclotron no mesmo local e ampliação das hotcells de 

síntese e fracionamento (SR01-2016). 

 

Hoje a empresa está expandindo os negócios com uma nova unidade em instalação na 

região metropolitana de uma capital brasileira (SR06-2016). 

 

A empresa está implantando uma filial em município da área metropolitana de uma 

capital brasileira (SO05-2016). 
 

 

A pesquisa também identificou a possibilidade de diversificação, ou seja, a produção 

de outro radiofármaco. Vale destacar que o processo de licenciamento é específico, ou seja, a 

empresa recebe autorização própria para cada isótopo: “Há a possibilidade de produzirmos 

amônia 3NH e já possuímos licença para tal [...]” (SR06-2016) ou “[...] produzir outros 

isótopos, desde que tenha o alvo específico. Nós temos licença para produzir 18F e 11C” 

(SO03-2016). 

A decisão de produzir outro radiofármaco, além da FDG, está relacionada a fatores 

comerciais e estruturais de cada empresa e muito especialmente ao decaimento radioativo; 

tome-se como exemplo o carbono 11C, trata-se de um radiofármaco capaz de se ligar a proteínas 

específicas encontradas no cérebro (b-amilóides) e, portanto, permite a obtenção de imagens 

sobre a sua concentração e distribuição nesse órgão (FERREIRA; BUSATTO FILHO, 2011).  

O uso desse produto exige condições muito especificas, pois, sua meia-vida é de 20 

minutos. Tão logo seja produzido, o radiofármaco deve ser administrado ao paciente e o exame 

realizado; portanto, a empresa deve ter condição de atuar tanto na produção quanto no serviço 

diagnóstico.  

Nesse sentido, Sato (2006) salienta que o mercado da medicina nuclear, em muitos 

casos, está limitado pelo ciclo de desenvolvimento do produto e a dificuldade em selecioná-lo, 

pois depende, segundo o autor, de uma base suficiente de pacientes que justifique os custos. 

 Como já visto, a percepção dominante entre os produtores privados de radiofármacos 

é no sentido de que haverá aumento na demanda por esses produtos, existindo variação das 

projeções de crescimento e mesmo indicação de alguns fatores condicionantes: 

 

[...] em especial quando o SUS realmente efetivar a sua presença na tecnologia. 

Acreditamos em crescimento de pelo menos 10% a.a., mesmo com a situação difícil 

do país (SO05-2016). 

  

Aumento de 100% nos próximos cinco anos (SR01-2016). 

 

Acreditamos que o crescimento do método PET/CT utilizando FDG e outros 

radiofármacos depende muito da atuação da ANVISA e da inclusão dos métodos pela 
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ANS, com a consequente cobertura dos planos de saúde. Diante da postura destas 

instituições, acreditamos que o crescimento do método será lento e gradual (SR06-

2016). 

 

A visão divergente quanto à ampliação do mercado definiu-se, aparentemente, no curto 

prazo: “Com esta crise instalada não é promissora. O SUS não tem cobertura em todos os 

exames” (SO03-2016). A pesquisa realizada por Posso et al. (2014) ratifica parte desta 

afirmativa. Os autores destacam, por exemplo, que no Mato Grosso do Sul, todo o procedimento 

de medicina diagnóstica por imagem é executada em serviços privados, que não tem a 

obrigatoriedade de atender à demanda do SUS. 

Braghirolli (2014) explica que, mesmo nos países desenvolvidos, na rotina de grande 

parte das clínicas nucleares, o uso do FDG para diagnóstico ainda é relativamente caro; porém, 

por se tratar de questão de saúde pública, há uma forte tendência de queda no seu custo final, 

com evidente vantagem tanto econômica quanto social. 

O pensamento da autora está em linha com a visão de crescimento da produção desse 

radiofármaco, claramente majoritária entre os industriais brasileiros, e que encontra paralelo 

em nível mundial. O relatório Medical Radioisotopes UK Report da British Nuclear Medicine 

Society - BNMS10 (2014, p. 21), indica que, no ano de 2010, o valor do mercado global de 

radiofármacos teria sido de US$3.2 bilhões. Essa publicação apresenta uma previsão de que em 

2017 tal mercado alcance o valor de US$4,1 bilhões, o que representa aproximadamente 30% 

de incremento.  

Especificamente quanto à FDG, no mercado mundial, esse produto teria representado 

10% daquela estimativa; ou seja, cerca de US$320 milhões. Já a projeção para 2017 indica um 

aumento de participação para 17% e pode vir a representar um valor em torno de US$697 

milhões. 

                                                           
10 BNMS - British Nuclear Medicine Society. Instituição sem fins lucrativos, criada em 1966, como Sociedade de 

Medicina Nuclear. Representa, no Reino Unido, um fórum independente dedicado a aspectos da prática clinica, 

educação, pesquisa e desenvolvimento da medicina nuclear. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo realizado, à luz da pesquisa documental efetivada e do conjunto de respostas 

recebidas dos industriais brasileiros produtores de FDG nos permite tecer as seguintes 

ponderações:  

No que se refere à segurança jurídica, necessária a qualquer empreendimento, a 

promulgação da EC nº 49 de 2006, representou o respaldo legal para o investimento privado 

nessa seara; porém, resta clara a inadequação do estabelecimento do regime da permissão para 

conduzir a relação entre o Poder Público e o particular. No nosso entender o mais apropriado 

seria o da autorização, com amparado no parágrafo único do art. 170 da Constituição e no 

amplo contexto regulatório estabelecido, que deve ser atendido pelas empresas privadas. 

Assim, no sentido de reposicionar o monopólio da União, o Constituinte Derivado não 

logrou êxito, pois, afastou desse regime aquilo que nele não estava; preservou um instituto - o 

da permissão, não aplicável à atividade; e, limitou a exploração econômica aos radioisótopos 

de meia-vida igual ou inferior a duas horas, inibindo a iniciativa privada. 

Com relação à atividade de regulação, é inquestionável o zêlo quanto à observância 

dos requisitos de radioproteção no processo de licenciamento feito pelas entidades públicas 

federais, como reconhecem os empresários; porém, poderia existir uma sistemática conjunta de 

avaliação ou um intercâmbio de informações quando do atingimento de determinados pontos 

de maturação do empreendimento. 

Tal conectividade informacional poderia acelerar a tramitação avaliativa dos projetos 

e consequentemente reduzir os custos e prazos da fase pré-operacional; respondendo assim a 

demanda apontada pelos investidores. 

Outro aspecto indicado, e que tem implicações em relação à segurança radiológica e 

sanitária, além de mercadológica, seria o estabelecimento, por parte da CNEN ou ANVISA, de 

uma sistemática indicativa da quantidade de material radioativo, por paciente, fornecido ao 

serviço de medicina diagnóstica. 

O cenário atual, tanto do ponto de vista da produção de FDG quanto da disponibilidade 

de serviços de medicina diagnóstica por imagem à sociedade, avançou de tal forma que, apenas 

com a produção pública não seria possível. No entanto, transcorrida uma década da abertura 

dessa atividade à iniciativa privada, o objetivo desejado com essa liberalização pode ainda ser 

considerado distante, uma vez que, dos 27 estados da federação, 19 não possuem cíclotrons em 

seus territórios, sejam públicos ou privados. 

Esta situação acaba por excluir boa parte da população da possibilidade de acesso a 



87 
 

 

essa metodologia médica ou determina uma migração de pacientes de um estado para outro, na 

busca por um diagnóstico mais preciso ou tratamento necessário; assim, políticas de incentivo 

creditício ao investimento nos estados menos favorecidos poderiam reduzir em relativamente 

pouco tempo essa assimetria de oferta médica. 

No tocante à ambiência competitiva que vem se estabelecendo no âmbito da produção 

de radiofármacos, especificamente quanto à FDG, considerando as respostas encaminhadas, 

percebe-se que o empreendedor privado trilha dois caminhos: por um lado busca concorrer onde 

a presença pública já se havia estabelecido; mas, por sua própria natureza não consegue 

satisfazer adequadamente à demanda já existente, e, por outro, visa ter posicionamento regional; 

ou seja, abastecer um mercado delimitado geograficamente, no qual o alcance do produtor 

público ou mesmo de algum outro privado seja logisticamente complicado, obtendo desta forma 

vantagem competitiva. 

Neste sentido, compondo o primeiro aspecto estão investimentos na região 

metropolitana da capital do estado de São Paulo. No presente, tal ação estratégica está em curso 

na área da capital do estado do Rio de Janeiro, onde a primeira instalação privada está em fase 

de licenciamento. Já na segunda vertente, em razão do reconhecimento do potencial de que 

algumas áreas metropolitanas poderiam suportar as expectativas decorrentes de um 

investimento dessa natureza, há empreendimentos consolidados em Brasília/DF, Lauro de 

Freitas/BA, Porto Alegre/RS, e mais recentes na área de Curitiba/PR. Reforçando esse 

reconhecimento do potencial regional, este segundo posicionamento estratégico pode ser 

comprovado pela implantação da primeira filial de uma empresa produtora no entorno de 

Fortaleza/CE. 

Percebe-se, pelas opiniões dos produtores, que o fundamento balizador da 

concorrência nessa indústria é o fenômeno do decaimento radioativo ou meia-vida do isótopo 

do flúor, vez que, o produto final é exatamente o mesmo, independente de quem o manufature; 

também não foi evidenciada qualquer ação de tomada de mercado ou concorrência direta entre 

os produtores privados. 

De fato, o estudo indica existir uma grande perspectiva de crescimento para essa 

atividade produtora no Brasil, em consonância com o panorama mundial e isto estaria a 

determinar o planejamento estratégico das empresas, com o estabelecimento em novas 

fronteiras tendo premência sobre outras ações concorrenciais. 

Tendo em vista a questão inicial, a reflexão derivada deste trabalho sobre a indústria 

de radiofármacos no Brasil, especialmente quanto à produção de FDG, descortina que, a 

despeito da difícil quadra político-econômica por que passa o país, a difusão da metodologia 
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diagnóstica por imagem, com o uso da FDG, é considerada irreversível, quase uma demanda 

explícita da sociedade. Traz-se aqui, uma vez mais, que o quantitativo de procedimentos 

médicos com o uso de radiofármacos no Brasil atingiu a marca de 2 milhões em 2014.  

Revela-se a necessidade de refinamentos nas esferas legal e regulatória; assim como, 

a implementação de políticas públicas no âmbito da saúde que lastreiem o desenvolvimento 

dessa indústria. 

Por fim, demonstra-se que a crença empresarial no crescimento da produção tem por 

base um conceito fundamental no campo da saúde: a prevenção ou a identificação precoce de 

uma disfunção. Neste sentido, a metodologia diagnóstica representada pelo conjunto 

tecnológico FDG-PET/CT representa, no presente, a condição excepcional de execução dessa 

premissa. 

 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir do estudo realizado e das considerações feitas, surgem diversas possibilidades 

de pesquisa relativamente a esta temática: (i) investigar a condição de continuidade da 

substituição de importações desenvolvida pela CNEN quanto a radiofármacos para outros 

insumos utilizados na indústria; (ii) avaliar a possibilidade do estabelecimento de políticas 

públicas de incentivo à implantação de produção de FDG nas regiões do país que ainda não são 

alcançadas pelo conjunto tecnológico FDG-PET/CT; (iii) conhecer e dimensionar as 

possibilidades da existência de relações entre produtores e consumidores de FDG no sentido de 

verificar o estabelecimento de um desempenho equilibrado e sustentável para ambos; (iv) 

propor uma estrutura de regulação mercadológica para o setor; e, (v) estudar as opções 

diagnósticas por imagem passíveis de serem consideradas pelo SUS e pelos planos de saúde 

privados, observando o viés da prevenção ou da precocidade na identificação de disfunções 

orgânicas.  
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7 APÊNDICES 

 

7.1 QUESTIONÁRIO INDÚSTRIA DE RADIOFÁRMACOS 

 

1) Poderia indicar os principais fatores que foram levados em consideração para a decisão de 

realizar o investimento nessa atividade e quando foi iniciada a produção comercial? 

Resp.: 

2) A distribuição do(s) produto(s) é feita pela própria empresa ou por empresa terceirizada? 

Resp.: 

3) A empresa realiza ou patrocina atividades de pesquisa e desenvolvimento - P&D, na área de 

radiofármacos?  No caso de patrocínio, poderia indicar seu principal parceiro nessa área? 

Resp.: 

4) Existe interesse ou a empresa já atua na execução de procedimentos diagnósticos e/ou 

terapêuticos, como complementação ao negócio de produção de radiofármacos? 

Resp.: 

5) Poderia informar a marca, o modelo e o ano de fabricação do Acelerador? É dedicado à 

produção de FDG ou existe produção de outros radiofármacos? Neste caso, poderia citar quais 

seriam esses produtos?  

Resp.: 

6) Com relação aos insumos adquiridos para a produção de FDG, poderia indicar quais são os 

principais e de quem são adquiridos? 

Resp.: 

7) Desde o início da produção, o fornecimento de algum item já sofreu interrupção? Caso 

afirmativo, poderia informar a razão para que isso tenha ocorrido e qual alternativa foi adotada 

pela empresa para contornar o problema? 

Resp.: 

8) Na visão da empresa, qual a perspectiva para o mercado brasileiro de radiofármacos para 

diagnóstico, especialmente a FDG?  

Resp.: 
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9) Existe interesse da empresa em aumentar a produção? Caso afirmativo, como poderia se dar 

tal ampliação?  

Resp.: 

10) Sua empresa planeja expandir sua atuação ou já atua em outras regiões do país? Caso 

afirmativo, quais características mercadológicas foram ou são relevantes para esse novo 

empreendimento? 

Resp.: 

11) Poderia citar fatores que sua empresa considera como inibidores de um processo de 

expansão da produção e/ou efetivação de novos investimentos? 

Resp.: 

12) Percebe sobreposição das esferas regulatórias estatais ou a estrutura de regulação a que está 

submetida a produção de radiofármacos está bem delimitada? 

Resp.: 

13) Considera os parâmetros que regulam a atividade, claros, de fácil entendimento?  

Resp.: 

14) Caso tenha alguma discordância quanto às normas regulatórias, poderia citar o(s) ponto(s) 

de divergência? 

Resp.: 

15) Sua empresa possui a certificação em Boas Práticas de Fabricação - CBPF / ANVISA (RDC 

nº 64/2009)? Se sim, quando foi obtida essa certificação? Caso negativo, em que estágio se 

encontra o processo para obtenção desse certificado? 

Resp.: 

16) A empresa possui certificação ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001? Caso positivo, tal 

certificação abrange o processo produtivo de radiofármacos? 

Resp.: 
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7.2 CUBO RELACIONAL QUESTÃO-FORÇA 

 

 

 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor com base em Porter (1986). 

   Nota: Q – Número da questão apresentada no questionário. 

 


