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RESUMO 

Aplicações em ambientes virtuais têm constituído um importante meio para educação e treinamento de competências 

em diversas áreas. Em Serviços de Medicina Nuclear (SMN’s), cujo ambiente é passível de exposições às radiações 

ionizantes, a simulação virtual constitui uma ferramenta complementar aos meios tradicionais de treinamento, capaz de 

contemplar o conteúdo exigido por norma, boas práticas de laboratório e de radioproteção, de forma interativa sem que 

haja a exposição do usuário. Este estudo consiste na pesquisa e unificação de recomendações, normas e procedimentos, 

coletados na literatura científica e in loco, sobre as atividades de profissionais da radiofarmácia de SMN’s, para 

definição do conteúdo mínimo para treinamento a fim de nortear as simulações de um ambiente virtual. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) são realizados, aproximadamente, 35 

milhões de exames de Medicina Nuclear por ano no mundo [1]. Para que a rotina dos SMN’s decor-

ra de forma adequada, treinamentos para um indivíduo ocupacionalmente exposto (IOE) é de fun-

damental importância, principalmente os que manipulam radiofármacos. De acordo com os Padrões 

Básicos de Segurança (BSS) publicados pela IAEA e com as Normas da CNEN devem ser garanti-

das ações para a qualificação e treinamento desses profissionais, aprimorando a compreensão e de-

sempenho de suas respectivas funções [2, 3]. Na área nuclear, o treinamento baseado em simulação 

tem se tornado uma alternativa importante para uma aprendizagem segura, em especial, em proce-

dimentos onde a prática por meios tradicionais expõe os profissionais às radiações ionizantes. Este 

trabalho, em desenvolvimento, consiste no estudo e unificação de recomendações, normas e proce-

dimentos de segurança e proteção radiológica para atuação de IOE em radiofarmácias hospitalares, 

visando à definição do conteúdo para treinamento em um ambiente virtual. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A primeira fase deste estudo consistiu na pesquisa das recomendações, regulamentações e registros 

de acidentes específicos das atividades da radiofarmácia de um SMN. Utilizou-se como base os 

requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de medicina nuclear contemplados na 

Norma CNEN-NN-3.05 [3]. Foram destacadas também as disposições contidas na Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC 38 sobre instalações e funcionamento de SMN’s, principalmente a parte 

que diz respeito a preparação e administração de radiofármacos [4]. Posteriormente, foi realizado o 

acompanhamento da rotina dos profissionais atuantes na radiofarmácia, desde o recebimento do 

material radioativo até sua administração nos pacientes, atentando aos aspectos assépticos, de 

segurança e de radioproteção necessários para as boas práticas de manipulação dos radiofármacos. 

Estabeleceu-se então o conteúdo mínimo a ser implementado no treinamento por simulações 

virtuais. Em paralelo, a modelagem do espaço físico de uma radiofarmácia foi desenvolvida através 

dos softwares Blender e Unity 3D.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Uma vez as informações coletadas, analisadas e unificadas, com ênfase para os tópicos práticos 

mínimos para treinamentos exigidos na Norma CNEN NN-3.05, o conteúdo mínimo necessário 

proposto para o treinamento em RV pode ser resumido na tabela 1. 

 

Tabela 1: Conteúdo Prático Mínimo para Treinamento em RV. 

 Conteúdo Prático Mínimo para Treinamento 

Tópico  Conteúdo  

Rotina de Segurança  
Equipamentos de proteção, monitoração individual, recebimento e 

dispensa de radiofármacos e comunicação entre equipes. 

 
Manipulação  

Boas práticas de manipulação de fontes radioativas não seladas, 

procedimentos de marcação de kits e suas individualidades.   

Instrumentos  
Uso de instrumentos de medição de radiação, medidas de radiação 

e detecção de contaminação. 

Rejeitos  Manuseio e descarte de rejeitos.  

Descontaminação  
Procedimentos de descontaminação de superfícies, de instrumentos 

e de pele. 

Situações de Emergência  Procedimentos e exemplos de acidentes e situações de emergência. 

 

Tal conteúdo permite o desenvolvimento do conjunto de ações a ser inserido na plataforma virtual, 

onde o treinamento poderá ser realizado inúmeras vezes e a aprendizagem de cada tópico pode ser 

concebida por etapas, facilitando a absorção dos conteúdos pelos usuários. A figura 1 exemplifica 

parte do ambiente virtual para treinamento de profissionais de uma radiofarmácia. 

 

Figura 1: Radiofarmácia Virtual 

(Fonte: Autores) 

 



  Carvalho, J. S., et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 4 

4. CONCLUSÕES 

 

A unificação das informações coletas em segurança e em proteção radiológica evidenciaram 

aspectos e detalhes que devem ser levados em consideração para o bom desempenho das atividades 

em uma radiofarmácia e, assim, delinearam o conjunto de ações para o desenvolvimento das 

simulações virtuais.  Seguindo os positivos resultados obtidos na aplicação em outras áreas, a 

expectativa do uso de realidade virtual para treinamento dos profissionais da radiofarmácia dos 

SMN’s é que se constitua em um eficiente método complementar de capacitação, capaz de abordar 

o conteúdo exigido por norma de maneira interativa, sem interferir na rotina das instalações e sem 

oferecer risco de exposição às radiações. 
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