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Produção de sementes de Iodo-135 possibilitará
"Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio,
a expansão da braquiterapia no Brasil

Formado apenas por clarinetes, o grupo
está em seu primeiro ano e é formado por
alunos de música do Departamento de
Música da Escola de Comunicação e Artes
(ECA), da USP. Eles utilizam apenas o
clarinete em si bemol e o clarinete baixo.
André Fajersztajn de Almeida, Ariane
Rovesse, Bruno Avoglia, Efraim Santana
dos Santos, Patrick Moreira de Souza Lima
e Rafael Nini encantaram os presentes
com arranjos especiais para clarinete e
clarone desses grandes compositores.

repertório muito refinado”, comentou
Edvaldo Paiva, idealizador do projeto
“Quartas Musicais no IPEN”.

De Gunther Schuller, o grupo apresentou
“Sonata para Clarinete e Clarone”. De
Pixinguinha, “Acerta o passo”. De Egberto
Gismonti, “Água e vinho” e “7 anéis”, com
arranjos de Bruno Avoglia. E, finalmente,
de Radamés Gnatalli, “Bolacha queimada”,
com arranjo de André Almeida.

a

Em junho, acontecerá a 50 apresentação
e, segundo Edvaldo, está sendo preparada
uma celebração especial. “Articulamos
essa parceria em 2008 e logo chegaremos
a 50 edições. Temos que comemorar”,
acrescentou, lembrando que os concertos
são gratuitos, sempre às quartas-feiras,
das 12h30 às 13h30, uma vez por mês.

“Foi realmente muito interessante assistir
ao “Quarto 117", eles são talentosos e
animados, e nos brindaram com um

As apresentações são parte da parceria
entre o IPEN e o Laboratório de Música de
Câmara (Lamuc) da ECA, coordenado pelo
professor Michael K. Alpert.
Quarto de hotel
A título de curiosidade, o nome “Quarto
117" é referência ao número do quarto de
hotel onde o grupo se hospedou durante
uma viagem para participar de um
festival de música, segundo explicou
Efraim Santana.
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Considerado o principal evento do
setor nuclear no Brasil, a Conferência
Internacional Nuclear do Atlântico,
INAC 2015, realiza-se de 4 a 9 de
outubro, no Centro de Convenções do
Rebouças, São Paulo, SP. Promovido
pela Associação Brasileira de Energia
Nuclear (Aben), o INAC 2015 reúne
pesquisadores, técnicos, estudantes,
autoridades governamentais,
empresários e demais interessados nos
benefícios da energia nuclear para a
inclusão social, tema dessa sexta
edição. A conferência tem o apoio da
CNEN, de seus institutos, entre eles o
IPEN, da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ) e da Eletrobras
Eletronuclear. O prazo para submissão
de abstracts eletrônicos enecerrou-se
no dia 20 de abril.

Págs. 4 e 5

Talentos IPEN

Ed Paiva

INAC no Brasil

Único distribuidor dessa fonte
radioativa no País, o IPEN tem
agora o desafio de produzí-la.
Para isso, foi desenvolvido um
protótipo no Laboratório de
Produção de Fontes Radioativas
para Radioterapia, do Centro de
Tecnologia das Radiações (CTR).
A expectativa é de que no
máximo em três anos elas
estejam disponíveis no mercado
brasileiro a custos bem mais
baixos, o que permitirá a
expansão desse tratamento.

Palestra Internacional no CTR

O Centro de Tecnologia das Radiações
(CTR) do IPEN recebeu, no dia 19 de
março, a visita do pesquisador Florent
Kuntz (foto), gerente de projetos do Aerial
Technological Center, Strasbourg, França.
Doutor na área de Processamento de
Radiação, Kuntz se notabilizou por suas
pesquisas com feixe de elétrons. Ele
proferiu a palestra "Dosimetria Industrial",
na sala de seminários do CTR.

O servidor Cesar Veneziani, do Centro
de Engenharia Nuclear (CEN) do IPEN,
lançou seu terceiro livro de poemas,
"Versos Avulsos e Outras Valsas"
(Editora Patuá). Cesar atua no Instituto
como operador do Reator Nuclear para
Pesquisa IPEN/MB-01. Geógrafo
formado pela USP, com especialização
em Antropologia, ele teve seu primeiro
livro de poesia, "Asas", editado pela
Utopia, em 2009. O lançamento
ocorreu no dia 6 de março, às 19h, na
Casa Guilherme de Almeida, Pacaembú,
São Paulo. O livro está à venda no
catálogo da Patuá. Mais informações
sobre a obra de Cesar Veneziani podem
ser encontradas no link
http://www.editorapatua.com.br/index.
php?option=com_content&view=articl
e&id=90

Biotério do IPEN é credenciado pelo Concea/MCTI
Concessão é definitva e atesta a capacidade de fornecer animais com qualidade genética e
sanitária controladas para os testes de radiofármacos e para as pesquisas realizadas no Instituto.
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Gestão

Entrevista

Futuro do IPEN em debate

A dedicação de Jair Mengatti

Orçamento cada vez mais contingenciado e
falta de pessoal foram as principais
preocupações manifestadas pelos gestores
do IPEN, durante as apresentações do
Plano Diretor 2015.
Pág. 3

Ele tem mais horas de IPEN do que na sua
própria casa, dizem os colegas. E assim,
dedicando-se “de corpo e alma”, deixa a sua
marca na história do Instituto e da medicina
nuclear do País.
Pág. 6
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e moverei o mundo"

Arte: Edvaldo Paiva

Com um sofisticado repertório que incluiu
Egberto Gismonti, Pixinguinha, Radamés
Gnatalli, Gunther Schuller, entre outros, o
conjunto “Quarto 117" abriu a temporada
2015 das “Quartas Musicais no IPEN”, no
dia 18 de março, no auditório Rômulo
Ribeiro Pieroni.

Edvaldo Paiva

Conjunto “Quarto 117" abre temporada 2015
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Editorial

Biotecnologia
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Sabemos o diagnóstico de câncer, de
qualquer natureza e mesmo em fase
inicial, é sempre avassalador. O tratamento
muitas vezes é doloroso e prolongado, e
depende, em grande medida, da condição
social do paciente, que vai lhe permitir o
acesso às terapias mais modernas e
adequadas. Nessa perspectiva, a
nacionalização das sementes de Iodo-135
é muito bem-vinda, uma vez que
possibilitará a expansão da braquiterapia
no Brasil. Trata-se de um tipo de
radioterapia menos agressiva e mais eficaz
para algumas ocorrências, significando
esperança para milhares de pessoas.
Para isso, o Laboratório de Produção de
Fontes Radioativas para Radioterapia,
coordenado pela pesquisadora Maria Elisa
Chuery Martins Rostelato, desenvolveu
um protótipo, e estima-se que em três
anos as sementes de Iodo-135 produzidas
no IPEN estejam disponíveis para
comercialização. Sementes da esperança,
plantadas por uma instituição que, apesar

É com esse sentimento que a Direção do
IPEN pretende lidar com o cenário pouco
animador de falta de pessoal e orçamento
cada vez mais contingenciado, duas das
principais preocupações manifestadas
pelos gestores no Plano Diretor 2015.
“Precisamos ser criativos”, repetia o
superintendente José Carlos Bressiani, a
cada apresentação (Pág.3). Até porque
temos competência. Basta ver as
conquistas do IPEN nos últimos meses.
Um exemplo é o nosso Biotério, que
obteve credenciamento definitivo do
Concea/MCTI atestando a capacidade de
fornecer animais com qualidade genética
e sanitária controladas para os testes de
radiofármacos (Pág.7).

Zircônio em pó. Foto: E.R. Paiva/IPEN-CNEN/SP

Fornecer animais com qualidade genética
e sanitária controladas para os testes de
radiofármacos e para as pesquisas. Esse é
o principal objetivo do Biotério do IPEN,
após a recente obtenção do
credenciamento definitivo do Conselho
Nacional de Controle de Experimentação
Animal (Concea), do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

das dificuldades circunstanciais, segue
firme na sua missão, em uma evidente
demonstração de que os espinhos ao
longo de qualquer caminhada servem
para valorizar a beleza das flores. Porque,
como dizia o pintor Henri Matisse, “há
flores por todo canto. Para quem quiser
enxergá-las” (Págs 4 e 5).

O biotério é o local onde são criados e
mantidos animais vivos de qualquer
espécie para estudo laboratorial. É
construído numa área física de tamanho,
condições e divisões adequadas, material
devidamente esterilizado, entre outras
exigências. Os animais precisam de
alimentação específica e é fundamental
que haja temperatura controlada e
iluminação artificial apropriada.

“Foi preciso apresentar a planta
física com todos os fluxos de
entrada e saída, descrever todos
os procedimentos realizados,
além de criar a Comissão de Ética
para Utilização de Animais”.

Atualmente, são 37 radiofármacos
produzidos no IPEN, graças à dedicação
de servidores comprometidos com a
missão do Instituto, liderados por Jair
Mengatti. Entrevistado desta edição, ele
diz que “fazer ciência é maravilhoso, mas
exige dedicação de corpo e alma” (Pág.6).
E nada melhor para acalentar a alma do
que a música. Com um sofisticado
repertório que incluiu Pixinguinha e
Egberto Gismonti, entre outros, o
conjunto “Quarto 117" abriu a temporada
de 2015 das “Quartas Musicais no IPEN”
(Pág.8). Sim, há flores por todo o IPEN.

Nanci do Nascimento,
coordenadora do Biotério
No caso do IPEN, o Biotério, que está
vinculado ao Centro de Biotecnologia
(CB), tem como foco as pesquisas
desenvolvidas no próprio instituto, a
maioria delas buscando novos fármacos e
radiofármacos. De acordo com a

Biotério do IPEN tem como foco as pesquisas desenvolvidas no próprio Instituto

pesquisadora Nanci do Nascimento, o
processo de credenciamento teve início
há dois anos e demandou uma série de
procedimentos.
"Foi preciso apresentar a planta física,
com todos os fluxos de entrada e saída, e
descrever todos os procedimentos
realizados rotineiramente, os
equipamentos utilizados e os processos
de esterilização dos materiais, além de
criar a Comissão Ética para Utilização de
Animais (Ceua)”, explicou Nanci,
coordenadora do Biotério.
Atualmente, são produzidas uma
linhagem de ratos Wistar (recebem este
nome porque a linhagem foi

desenvolvida no Instituto Wistar da
Filadélfia, EUA) e 16 de camundongos.
O credenciamento, que é a "licença” para
um biotério funcionar, atesta a qualidade
do trabalho realizado no IPEN. "Temos a
certeza de que estamos trabalhando
dentro das normas preconizadas pelo
Concea, seguindo a DBCA [Diretriz
Brasileira para o Cuidado e a Utilização de
Animais para Fins Científicos e Didáticos]”,
afirmou Nanci.
Para o gerente do CB, Carlos Soares, “o
empenho e a dedicação da Dra. Nanci
para que a licença fosse concedida. Ela foi
fundamental nessa conquista para o
nosso Biotério”.

CARACTERIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES

CCTM realiza workshop com pesquisadores internacionais
O Centro de Ciência e Tecnologia dos
Materiais (CCTM) do IPEN promoveu, no
dia 7 de abril, o “Workshop on Surface
Characterization by Electrochemical and
Synchroton Techniques”. O evento,
realizado na Sala de Seminários do
Centro, contou com renomados
pesquisadores internacionais nas áreas de
Eletroquímica e Corrosão, Revestimentos
Protetores e Tratamentos de Superfície.

Expediente
Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela
Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).
Superintendente: José Carlos Bressiani
Diretores: Marcelo Linardi, Linda Caldas, Wilson A. Parejo Calvo, Jair Mengatti e Willy Hoppe de Sousa
Acervo Pessoal

Sob a orientação das pesquisadoras
Maria Aparecida Faustino Pires e Elâine
Arantes Jardim Martins, do Centro de
Química e Meio Ambiente (CQMA) do
IPEN, o químico Carlos Fernando de
Brito desenvolveu a tese de doutorado
"Avaliação dos efeitos da construção do
rodoanel na qualidade da água e
sedimento da represa do Parque
Pedroso, Santo André-SP" (2014),
apresentando um importante
diagnóstico sobre o impacto da
construção do Rodoanel Mário Covas
no manacial da Represa Parque
Natural Pedroso - um dos braços da
Represa Billings, em Santo André, na
região do ABC paulista. Brito analisou
a concentração de 13 tipos de
hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (HPAs) e 11 metais na água
superficial e nos sedimentos do fundo
da represa, no período de 2008 a 2014
(antes, durante e após a construção do
anel viário). Os resultados apontaram
evidências de que o manancial é
influenciado significativamente pelas
atividades do complexo, visto que um
dos trechos passa a 500 metros da
Represa. Os HPAs são provenientes da
combustão incompleta do motor dos
veículos, a partir da qual ocorrem
algumas reações químicas que dão
origem a esses compostos, que
possuem características
carcinogênicas, como o
benzo(a)pireno, cuja concentração
aumentou de 20 para 188 nanogramas
-1
por grama (ng g ) no sedimento de
fundo da represa, embora a
concentração na água superficial
tenha se mantido abaixo do limite
permitido na legislação. Segundo
Brito, o aumento da concentração de
HPAs e outros metais ainda não
compromete significativamente a
qualidade da água do reservatório,
mas é necessário monitorameto. "O
diagnóstico de substâncias poluidoras,
com características orgânicas e
inorgânicas, é uma importante
ferramenta na avaliação da saúde de
um reservatório", conclui o
pesquisador. A tese foi defendida em
2014, no Programa de Pós-Graduação
em Tecnologia Nuclear IPEN-USP.

O IPEN tem como missão promover a
melhoria da qualidade de vida da
população brasileira, produzindo
conhecimentos científicos, desenvolvendo
tecnologias, gerando produtos e serviços,
e formando recursos humanos
qualificados. A saúde é um dos campos
em que o Instituto atua com excelência
desde a década de 50. Nessa trajetória,
estão a produção de radiofármacos e,
mais recentemente, a importante iniciativa
de nacionalização de sementes de Iodo135, fontes radioativas usadas no
tratamento de alguns tipos de câncer,
entre eles o de próstata, em estágio inicial.

Ed Paiva

Biotério obtém credenciamento do Concea-MCTI

Há flores por todo o IPEN
CARTÃO
DE VISITA

PRODUÇÃO DE ANIMAIS
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O professor Herman Terryn, da Vrije
Universiteit Brussel, apresentou a palestra
“Effects of metal microstructure on surface
electrochemistry", abrindo a série. Em
seguida, Bernard Tribollet, do LISE -

Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br

6

"Houve grande participação de
pesquisadores de mérito
reconhecido e, principalmente,
de alunos de pós-graduação do
IPEN e da USP, além de outras
universidades do país"
Isolda Costa, coordenadora
Laboratoire Interfaces et Systèmes
Electrochimiques, Paris, falou sobre "Local
electrochemical techniques for corrosion
studies". Alison Davenport, da University
of Birmingham, abordou o tema
"The use of synchrotron in corrosion

Investigations". João Salvador Fernandes,
da Universidade de Lisboa, encerrou o
workshop com a palestra “Estudos de
Espectroscopia de Impedância
Eletroquímica em Alumínio Anodizado".
O workshop foi organizado pelo
Laboratório de Eletroquímica e
Revestimentos Protetores (CCTM),
coordenado pela pesquisadora Isolda
Costa. Segundo ela, foram mais de 50
participantes, entre representantes de
institutos de pesquisas, como o IPT, e de
universidades, como a USP e a FATEC,
além da Embraer. "O evento foi um
sucesso", afirmou.
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A sua história no IPEN se confunde com
a história da Radiofarmácia. Como e
quando se deu esse encontro?
Eu entrei aqui em 1976, para fazer
mestrado. Em 1980, o Brasil dependia
totalmente da importação de Geradores
de Tecnécio. Naquele momento, o Haroldo
[sobrenome, pesquisador aposentado]
desenvolveu uma coluna para uso de
geradores, mas havia uma tendência
mundial no preparo de geradores por
diluiçao automática, como é feito até hoje.
Houve um forte engajamento da minha
parte e logo em 81 produzimos o primeiro
Gerador de Tecnécio de diluição
automática. Eles são usados até hoje, com
algumas mudanças. Não consigo estimar a
quantidade, mas talvez tenham sido
produzidos em torno de 500-600 mil
geradores nesses 35 anos. A partir daí, eu
me envolvi com outras atividades do

Até os dez anos de idade, ele
viveu na zona rural. Do Mobral
para o mais importante centro
de pesquisa nuclear do Brasil,
o químico Jair Mengatti é
exemplo de superação e deixa a
sua marca na história do IPEN e
da medicina nuclear no País.
cíclotron, tivemos a inauguração do
acelerador de 24 MeV, e comecei também
trabalhar na parte de produção de Gálio,
Tálio e Iodo-123 nesse cíclotron. Então,
praticamente desde 1981 eu tenho forte
participação diuturna e às vezes noturna
[risos] em boa parte do que se faz aqui.
Seus colegas dizem que você tem mais
horas de IPEN do que na sua própria
casa. É verdade?
[Risos] Sim, é verdade. E aí eu tenho que
reconhecer a grande parceria que eu
formei com a minha esposa ao longo
desses anos. Eu acredito muito que o
maior papel que a gente pode ter é ajudar
o semelhante, eu penso que essa seja a
minha missão. E minha esposa, grande
companheira que é, percebeu isso, e sua
contribuição foi e continua sendo
fundamental para que eu pudesse me
dispor o tempo inteiro para esta casa.
Como disse, nossa missão aqui é ajudar as
pessoas, e podemos fazer isso muito bem,
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Marcello Vitorino/Fullpress

“Ciência exige dedicação de corpo e alma”

Jair: “Minha missão é ajudar as pessoas”

seja no diagnóstico, seja no tratamento de
doenças. É nisso que acredito.

Você poderia resumir como era a
Radiofarmácia antes e como está hoje?
Quando nós começamos a produção de
Gerador de Tecnécio, em 81, fazíamos
sete geradores por semana, e o País era
fortemente dependente de importação.
Hoje, nós produzimos 400 geradores por
semana. Então, o IPEN tem um papel
fundamental na garantia desses geradores
para a sociedade. Uma coisa que nós
conseguimos conquistar ao longo desses
anos, fruto da dedicação e do trabalho de
várias pessoas, é a credibilidade quanto ao
que produzimos aqui. Ou seja, as pessoas
têm absoluta certeza que aquilo que vai
ser injetado nos pacientes passam por um
controle de qualidade extremamente sério
e tecnicamente correto. Durante esses
mais de 35 anos, nunca tivemos
conhecimento de que algum paciente teve
qualquer problema ou alguma reação aos
radiofármacos produzidos no IPEN. Isso
reflete o compromisso de um grupo que
vem conduzindo a Radiofarmácia com
muita responsabilidade e critérios técnicos
sobre o que fazemos.
Que cenário você vislumbra para a
Radiofármacia diante de tudo o que
vem sido debatido no âmbito da
gestão, coom, por exemplo, jornada de
trabalho, falta de pessoal etc.?
Hoje, temos o enorme problema de

recursos humanos, estamos criando um
gap entre uma geração que se formou e
uma nova que deverá nos suceder. O
grande dilema é como incorporar novas
pessoas para que continuem o trabalho,
porque de nada terá sido válido todo esse
esforço meu e do grupo se não tivermos
para quem deixar esse legado. Eu tenho
preocupação com o futuro a partir desse
prisma. Por outro lado, o que se vê na
literatura científica é um amplo espectro
de aplicação da medicina nuclear,
principalmente com o aumento da
expectativa de vida das pessoas, maior
incidência de novas doenças, como
Alzheimer, Parkinson... quanto mais
vivermos, mais seremos acometidos de
doenças degenerativas, principalmente
em oncologia. E eu acho que a medicina
nuclear terá um papel preponderante. Mas
é preciso continuar a pesquisa na área.
É aí que começam os problemas, não é?
Sim, porque nós estamos com um grupo
de pesquisa extremamente reduzido,
buscando parcerias internas no IPEN, com
projetos de colaboração, mas é preciso
aprofundar frente ao enorme potencial de
que dispomos e a importância que têm os
radiofármacos para diagnóstico e terapia
nos dias de hoje. É por isso que estou
aqui, para ajudar no que for possível.
E pelo visto não pretende se aposentar
tão cedo...
De jeito nenhum. Eu tenho 62 anos, e se a
vida me der a possibilidade de continuar
contribuindo para esta casa, eu ficarei.
Aprendi muito nesses anos todos, e
espero poder deixar uma equipe que
continue essa missão, porque a maior
coisa que a gente pode deixar, como
gestor, são pessoas que vão dar
continuidade ao nosso trabalho.
Então, a Radiofarmácia terá vida
própria sem Jair?
Ah, espero que sim. Eu acho que esse é o
meu papel como gestor e na vida
também. Eu tenho dois filhos e a minha
filosofia é a de que eles sejam muito
melhores que eu, se não, não tem sentido.
A gente tem que ter a capacidade de
deixar para as próximas gerações o futuro
melhor, e elas terão mais condições do
que nós, porque sempre é possível
melhorar. Fazer ciência é maravilhoso, mas
exige dedicação de corpo e alma.

GESTÃO

PLANO DIRETOR

Orçamento e falta de pessoal preocupam gestores
O contingenciamento orçamentário e uma
vacância de pelo menos 400 cargos sem a
devida reposição de pessoal foram as duas
principais preocupações apontadas pelos
gerentes de Centros de Pesquisas e diretores
durante o Plano Diretor 2014 Ciclo 2015,
realizado entre 3 e 13 de março. Para um
Instituto que já chegou a ter 1,6 mil
servidores na segunda metade da década de
80, a redução em quase 50% é um problema
que põe em risco parte das atividades do
IPEN. Somente em 2014, 50 servidores se
aposentaram e três faleceram. “Precisamos de
uma recomposição de no mínimo 400 vagas e logo. Porque não é só o IPEN que está
perdendo, é o país como um todo que está
perdendo conhecimento na área nuclear,
adquirido ao longo de décadas, o que é
muito preocupante”, alerta o superintendente
José Carlos Bressiani.
Além da falta de pessoal, Bressiani destaca a
"situação financeira muito grave" em 2014 e
"ainda pior" nas projeções para 2015. "Parte
das pessoas que se aposentaram estava
sendo substituída por pessoal terceirizado,
dentro do que era possível na atividade-meio
Este ano, em função de o orçamento ter sido
muito mais restritivo, nós tivemos que
dispensar cerca de 20% a 25% dos
terceirizados, com perspectiva de ainda haver
mais problemas de orçamento. Então, nós
estamos perdendo servidores ativos, por
aposentadoria, e não estamos podendo
contratar terceirizados", salientou. Setenta
dos 330 funcionários celetistas foram
demitidos. "Tivemos que dispensar
seguranças, motoristas, pessoal de limpeza e
apoio administrativo", acrescentou o
superintendente.
Existe uma promessa de que todo o recurso
que for gerado na produção de
radiofármacos no IPEN seja repassado para o
próprio Instituto, mas, de acordo com o
Bressiani, não seria suficiente. "Resolveria boa
parte do problema, mas não daria para
administrar o IPEN como um todo, já que o
orçamento veio menor. Vamos ter que
negociar com o MCTI para que [o orçamento]
seja ampliado, e depois com a CNEN, para
repassar os recursos direto, mas até agora
não há nada definido. Está complicado".
O diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e
Ensino (DPDE), Marcelo Linardi, destacou que,
mesmo diante dessas dificuldades, os
indicadores do Instituto continuam
crescendo. "As publicações continuam em
alta, novas tecnologias estão sendo geradas,
alunos e pesquisadores são premiados, tudo
isso mostra que estamos fazendo muito bem
a nossa parte. Mas esses indicadores podem
cair nos próximos anos".

Edvaldo Paiva

Entrevista

JAIR MENGATTI

Dr. Ulysses Bitelli, gerente do CEN, durante sua apresentação no Plano Diretor 2014 Ciclo 2015.

Inovação é a "única saída" para os institutos
de pesquisa", afirma superintendente
Foi praticamente consenso entre os
gestores a necessidade de o IPEN
ampliar o foco na inovação tecnológica.
"É a única saída que vejo para os
institutos: entrar com bastante força na
inovação e interação com a sociedade.
Vamos ter que achar formas de ampliar
essa ação que a gente já faz aqui que é a
radiofarmácia. Para isso, estamos
discutindo um novo modelo de gestão
para o Centro de Radiofarmácia (CR)",
afirmou Bressiani.
Uma alternativa seria identificar
atividades que possam ser desenvolvidas
por terceirizados, porque a legislação é
muito restritiva e não é compatível com a
atividade de produção da forma como
ocorre no IPEN, que exige ações fora dos
horários tradicionais.
"Às vezes, um avião atrasa na entrega,
em vez de chegar num dia, chega no
outro, e você tem que processar o
material em jornada diferente da que
estava prevista. Foi o que ocorreu na
Semana Santa, quando o pessoal teve
que trabalhar todos os dias devido a um
problema de transporte. Então, a temos
que buscar alternativas, uma dela é
interagir com a indústria, com os
hospitais, com tudo o que for possível",
defendeu Bressiani.

O problema, segundo ele, é que a
legislação que regulamenta a inovação
tecnológica no Brasil "engessa" os
institutos de pesquisa, inviabilizando a
interação necessária com o setor
produtivo.
«Existem contradições que inviabilizam
uma interação maior da pesquisa com a
indústria. Por outro lado, há um código de
C&T que está para ser aprovado no
Congresso Nacional. Talvez aí esteja a
nossa possibilidade de enfrentar esses
problemas. Eu vejo isso no discurso do
ministro [de C,T&I, Aldo Rebelo]:
precisamos transferir tecnologias, fazer
trabalhos com empresas, ou seja, vamos
ter que achar outros mecanismos, afinal,
temos aqui no IPEN algumas equipes na
fronteira do conhecimento".
Burocracia
Outra questão que atrapalha as atividades
do IPEN, apontada pelos gerentes de
Centro, é a burocracia para as requisições
de serviços e licitações e geral. "Estamos
tentando minimizar o máximo os entraves
burocráticos, mas não é uma tarefa fácil.
No caso das licitações, dependemos da
Procuradoria. Não há nada que não possa
ser melhorado", concluiu Wilson Calvo,
diretor de Administração.
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Henri Matisse

Receber o diagnóstico de câncer, de
qualquer natureza e mesmo em fase
inicial, é sempre motivo de angústia e
tristeza, incredulidade, medo, revolta,
auto-piedade... tudo isso junto e mais um
pouco. Afinal, significa uma inevitável
ruptura na forma habitual de vida e a
insegurança quanto ao futuro de sonhos
e planos. Nesse mosaico de sentimentos,
o verde da esperança se mistura ao cinza
da incerteza. O tratamento, por vezes
doloroso e prolongado, depende de
variáveis como acessibilidade às terapias
e condição social do paciente.
Mas, mesmo nesse percurso espinhoso e
sombrio, é possível vislumbrar estrelas na
escuridão com os avanços no campo da
Radioterapia. As modernas tecnologias
ajudam a diminuir os efeitos colaterais e
oferecem cada vez mais qualidade ao
tratamento, aumentando as chances de
cura. Sim, é possível cruzar a linha - não
de chegada - mas de um recomeço, com
novas cores. Porque superar um câncer é
como repintar a tela da vida. E nesse
quadro, as instituições de pesquisa e o
Sistema Único de Saúde (SUS) são
matizes de esperança.
O IPEN tem como missão promover a
melhoria da qualidade de vida da
população brasileira, produzindo
conhecimentos científicos,
desenvolvendo tecnologias, gerando
produtos e serviços, e formando recursos
humanos nas áreas nuclear e correlatas.
A saúde é um dos campos em que o
Instituto atua com excelência desde a
década de 50. Nessa trajetória, estão a
produção de radiofármacos e, mais
recentemente, a nacionalização de
sementes de Iodo-125, usadas para
tratamentos de alguns tipos de câncer,
entre eles o de próstata.
Único distribuidor dessa fonte radioativa
no País, o IPEN agora tem o desafio de
produzi-la. Para isso, o Laboratório de
Produção de Fontes Radioativas para
Radioterapia, do Centro de Tecnologia
das Radiações (CTR), desenvolveu um
protótipo, e a expectativa é de que no
máximo em três anos as sementes de
Iodo-125 estejam disponíveis para
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comercialização. A nacionalização vai
baratear os custos e colocar o Brasil no
seleto grupo de países que possuem essa
tecnologia, ao lado de Estados Unidos,
Alemanha e Inglaterra.

Sementes da esperança

“Dever cumprido”
Considerando que um em cada seis
homens, em todo o mundo,
desenvolverá câncer de próstata até os
70 anos, e que essa proporção aumenta
com a idade, a ponto de levar à
conclusão de que toda a população
masculina teria a doença se a
longevidade média atingisse os 100
anos, a braquiterapia pode representar
uma opção terapêutica conveniente –
com um índice de cura de até 88%.

Atualmente, as sementes de Iodo-125, na
verdade cápsulas de titânio, são
importadas ao preço médio de US$ 45 a
unidade (em pacientes com câncer de
próstata, por exemplo, normalmente são
introduzidas de 80 a 100 unidades na
região do tumor). A demanda anual
dessas sementes é de 38 mil unidades, o
que projeta um mercado anual de
US$ 2.052.000,00. Além de baratear os
custos, a nacionalização vai permitir a
expansão da braquiterapia, tratamento
menos agressivo e mais eficaz para
algumas ocorrências.
Por enquanto, a braquiterapia com
sementes de Iodo-125 ainda não é
coberta pelo SUS. Existe um consenso
entre o IPEN e a Sociedade Brasileira de
Radioterapia (SBR) no sentido de pleitear
essa cobertura, quando as sementes
forem produzidas em escala comercial
pelo Instituto, segundo adiantou a
pesquisadora Maria Elisa Chuery Martins
Rostelato, coordenadora do Laboratório.
“Como se trata de uma demanda
expressiva, nós temos condições de
pleitear e até de obter êxito. Quem
sabe?”, indagou.

O método
As sementes de iodo-125 têm dimensões
milimétricas, são compostas de uma
cápsula cilíndrica de titânio de 0,8 mm de
diâmetro externo e 4,5 mm de
comprimento. De acordo com Elisa, o
titânio foi escolhido porque é
biocompatível, possui baixo índice de
rejeição e sua parede é fina o suficiente
para permitir a passagem da radiação. O
Iodo-125 fica depositado na superfície
de um fio de prata de 0,5mm de
diâmetro que é alocado no interior da
cápsula. Os fios de prata recebem o Iodo
na câmara do Laboratório e depois são
soldados a laser nas cápsulas.
Além da próstata, a braquiterapia com
sementes de Iodo-125 é indicada em
casos de câncer oftálmico e de cérebro.
O que vai diferenciar o tratamento é a
atividade radioativa. Para o câncer de
próstata, a atividade radioativa é de até

Elisa ressalta que não existe tratamento
“melhor” ou “pior”, cada situação requer
um tipo de tratamento, que depende de
variáveis como idade, estado clínico,
obesidade, grau de infiltração e avanço
do tumor, entre outros. A braquiterapia
apresenta alta eficácia e vantagens sobre
outros métodos curativos para o câncer
de próstata. “Sem dúvida, é o método
que menor índice de sequelas traz ao
paciente, inclusive a impotência sexual,
que não é uma variável desprezível”.

Sementes da esperança
0,9mCi, dosagem que limita a ação do Iodo125 àquele órgão, sem lesar tecidos
saudáveis próximos. Para o oftálmico, são 5
mCi; e para o de cérebro, 26 mCi. Segundo
Elisa, a radiação emitida pelo Iodo-125
percorre apenas cinco milímetros de tecido
humano e é absorvida. “É uma ação muito
concentrada, com pouca ação sobre o tecido
sadio, o que constitui a grande vantagem da
braquiterapia”.
A pesquisadora explica que a radiação age
no paciente por vários meses, porém é mais
intensa nos dois primeiros, período
correspondente à meia-vida (tempo que um
material radioativo leva para reduzir sua
atividade pela metade) do Iodo-125, que é
de 59 dias. “É um tipo de radioterapia bem
menos invasivo”, observa Elisa, salientando
que o protótipo do IPEN foi desenvolvido
com recursos da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Pesquisas IEA-R1, do Centro do Reator de
Pesquisas (CRPq) do Instituto. A radioatividade
precisa ser a mesma em cada ponto do fio,
com variação, para mais ou para menos, de
até 5%. Mas isso só é possível porque os
pesquisadores desenvolveram um dispositivo
que permite a uniformidade em toda a
extensão da fonte.
“Eu diria que nós avançamos bastante nas
fontes para braquiterapia. Nosso próximo
passo é produzir um pellet de Irídio para
tratamentos de alta taxa de dose de radiação,
para os casos de câncer no pulmão e colo de
útero”, adiantou Elisa. Tanto as sementes de
Iodo-125 quanto os fios de Irídio-192 são
fontes de baixa taxa de dose de radiação (LDR,
da sigla em inglês low-dose rate). O pellet é
um fonte HDR (de high-dose rate).

Fios de irídio

De acordo com a pesquisadora, a produção
desse pellet seria um grande salto porque o
SUS cobre o tratamento, o que significa que a
população com menor poder aquisitivo
também será beneficiada.

Outra fonte utilizada na técnica de
braquiterapia são os fios de Irídio-192,
indicados para tratamento em casos de
câncer de cabeça e pescoço, mama e tecidos
moles. Eles são produzidos no IPEN desde
1997, irradiados no Reator Nuclear de

“Hoje, as fontes são importadas, e o país
dispõe de aproximadamente 100
equipamentos que as utilizam. O problema é
que, a cada três, quatro meses, é preciso
trocar uma fonte, e acaba saindo muito caro,
porque elas vêm do exterior”, destacou Elisa.

Em tumores oculares malignos e
benignos, o índice de cura é de até 95%,
sendo que em 70% dos casos a visão é
preservada (no tratamento convencional,
o glóbulo ocular é retirado). “Eu fico
muito feliz de poder fazer algo em
benefício da sociedade. É uma satisfação
pessoal, de dever cumprido, saber que
contribuí para o bem-estar de alguém.
Mas ainda há muito a ser feito, o Brasil é
muito carente nessa área. Temos que
continuar nessa direção”, concluiu Elisa.

Braquiterapia é um tipo de
radioterapia em que as fontes
radioativas são colocadas próximas
ou junto ao tumor. A grande
vantagem dessa técnica, indicada
principalmente para câncer de
próstata em estágio inicial, é que
ela poupa os tecidos sadios.

No Laboratório do IPEN, os fios de
prata recebem o Iodo e em seguida
são soldados a laser, dentro de
cápsulas de titânio. Depois, é
feito o controle de qualidade.
Somente após passar por esse
controle, os fios são liberados para
a terapia nos pacientes.

Meia-vida é o tempo que um
material radioativo leva para
reduzir sua atividade pela metade.
Ele só deixa de ser radioativo
depois de dez meias-vidas.
A radioatividade total do Iodo-125
desaparece após 580 dias ou
quase 20 meses.

Dito de outra maneira, "no meio do
caminho pode ter uma pedra...", mas
também “há flores por todo canto”, basta
querer enxergá-las. Basta plantar
sementes de esperança. E a vida ganha o
colorido dos quadros de Matisse.

Ana Paula Freire

“Há flores por todo canto. Para quem
quiser enxergá-las”.

Capa
Capa

a

Dr . Elisa : “Ainda há muito a ser feito”
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A sua história no IPEN se confunde com
a história da Radiofarmácia. Como e
quando se deu esse encontro?
Eu entrei aqui em 1976, para fazer
mestrado. Em 1980, o Brasil dependia
totalmente da importação de Geradores
de Tecnécio. Naquele momento, o Haroldo
[sobrenome, pesquisador aposentado]
desenvolveu uma coluna para uso de
geradores, mas havia uma tendência
mundial no preparo de geradores por
diluiçao automática, como é feito até hoje.
Houve um forte engajamento da minha
parte e logo em 81 produzimos o primeiro
Gerador de Tecnécio de diluição
automática. Eles são usados até hoje, com
algumas mudanças. Não consigo estimar a
quantidade, mas talvez tenham sido
produzidos em torno de 500-600 mil
geradores nesses 35 anos. A partir daí, eu
me envolvi com outras atividades do

Até os dez anos de idade, ele
viveu na zona rural. Do Mobral
para o mais importante centro
de pesquisa nuclear do Brasil,
o químico Jair Mengatti é
exemplo de superação e deixa a
sua marca na história do IPEN e
da medicina nuclear no País.
cíclotron, tivemos a inauguração do
acelerador de 24 MeV, e comecei também
trabalhar na parte de produção de Gálio,
Tálio e Iodo-123 nesse cíclotron. Então,
praticamente desde 1981 eu tenho forte
participação diuturna e às vezes noturna
[risos] em boa parte do que se faz aqui.
Seus colegas dizem que você tem mais
horas de IPEN do que na sua própria
casa. É verdade?
[Risos] Sim, é verdade. E aí eu tenho que
reconhecer a grande parceria que eu
formei com a minha esposa ao longo
desses anos. Eu acredito muito que o
maior papel que a gente pode ter é ajudar
o semelhante, eu penso que essa seja a
minha missão. E minha esposa, grande
companheira que é, percebeu isso, e sua
contribuição foi e continua sendo
fundamental para que eu pudesse me
dispor o tempo inteiro para esta casa.
Como disse, nossa missão aqui é ajudar as
pessoas, e podemos fazer isso muito bem,
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“Ciência exige dedicação de corpo e alma”

Jair: “Minha missão é ajudar as pessoas”

seja no diagnóstico, seja no tratamento de
doenças. É nisso que acredito.

Você poderia resumir como era a
Radiofarmácia antes e como está hoje?
Quando nós começamos a produção de
Gerador de Tecnécio, em 81, fazíamos
sete geradores por semana, e o País era
fortemente dependente de importação.
Hoje, nós produzimos 400 geradores por
semana. Então, o IPEN tem um papel
fundamental na garantia desses geradores
para a sociedade. Uma coisa que nós
conseguimos conquistar ao longo desses
anos, fruto da dedicação e do trabalho de
várias pessoas, é a credibilidade quanto ao
que produzimos aqui. Ou seja, as pessoas
têm absoluta certeza que aquilo que vai
ser injetado nos pacientes passam por um
controle de qualidade extremamente sério
e tecnicamente correto. Durante esses
mais de 35 anos, nunca tivemos
conhecimento de que algum paciente teve
qualquer problema ou alguma reação aos
radiofármacos produzidos no IPEN. Isso
reflete o compromisso de um grupo que
vem conduzindo a Radiofarmácia com
muita responsabilidade e critérios técnicos
sobre o que fazemos.
Que cenário você vislumbra para a
Radiofármacia diante de tudo o que
vem sido debatido no âmbito da
gestão, coom, por exemplo, jornada de
trabalho, falta de pessoal etc.?
Hoje, temos o enorme problema de

recursos humanos, estamos criando um
gap entre uma geração que se formou e
uma nova que deverá nos suceder. O
grande dilema é como incorporar novas
pessoas para que continuem o trabalho,
porque de nada terá sido válido todo esse
esforço meu e do grupo se não tivermos
para quem deixar esse legado. Eu tenho
preocupação com o futuro a partir desse
prisma. Por outro lado, o que se vê na
literatura científica é um amplo espectro
de aplicação da medicina nuclear,
principalmente com o aumento da
expectativa de vida das pessoas, maior
incidência de novas doenças, como
Alzheimer, Parkinson... quanto mais
vivermos, mais seremos acometidos de
doenças degenerativas, principalmente
em oncologia. E eu acho que a medicina
nuclear terá um papel preponderante. Mas
é preciso continuar a pesquisa na área.
É aí que começam os problemas, não é?
Sim, porque nós estamos com um grupo
de pesquisa extremamente reduzido,
buscando parcerias internas no IPEN, com
projetos de colaboração, mas é preciso
aprofundar frente ao enorme potencial de
que dispomos e a importância que têm os
radiofármacos para diagnóstico e terapia
nos dias de hoje. É por isso que estou
aqui, para ajudar no que for possível.
E pelo visto não pretende se aposentar
tão cedo...
De jeito nenhum. Eu tenho 62 anos, e se a
vida me der a possibilidade de continuar
contribuindo para esta casa, eu ficarei.
Aprendi muito nesses anos todos, e
espero poder deixar uma equipe que
continue essa missão, porque a maior
coisa que a gente pode deixar, como
gestor, são pessoas que vão dar
continuidade ao nosso trabalho.
Então, a Radiofarmácia terá vida
própria sem Jair?
Ah, espero que sim. Eu acho que esse é o
meu papel como gestor e na vida
também. Eu tenho dois filhos e a minha
filosofia é a de que eles sejam muito
melhores que eu, se não, não tem sentido.
A gente tem que ter a capacidade de
deixar para as próximas gerações o futuro
melhor, e elas terão mais condições do
que nós, porque sempre é possível
melhorar. Fazer ciência é maravilhoso, mas
exige dedicação de corpo e alma.

GESTÃO

PLANO DIRETOR

Orçamento e falta de pessoal preocupam gestores
O contingenciamento orçamentário e uma
vacância de pelo menos 400 cargos sem a
devida reposição de pessoal foram as duas
principais preocupações apontadas pelos
gerentes de Centros de Pesquisas e diretores
durante o Plano Diretor 2014 Ciclo 2015,
realizado entre 3 e 13 de março. Para um
Instituto que já chegou a ter 1,6 mil
servidores na segunda metade da década de
80, a redução em quase 50% é um problema
que põe em risco parte das atividades do
IPEN. Somente em 2014, 50 servidores se
aposentaram e três faleceram. “Precisamos de
uma recomposição de no mínimo 400 vagas e logo. Porque não é só o IPEN que está
perdendo, é o país como um todo que está
perdendo conhecimento na área nuclear,
adquirido ao longo de décadas, o que é
muito preocupante”, alerta o superintendente
José Carlos Bressiani.
Além da falta de pessoal, Bressiani destaca a
"situação financeira muito grave" em 2014 e
"ainda pior" nas projeções para 2015. "Parte
das pessoas que se aposentaram estava
sendo substituída por pessoal terceirizado,
dentro do que era possível na atividade-meio
Este ano, em função de o orçamento ter sido
muito mais restritivo, nós tivemos que
dispensar cerca de 20% a 25% dos
terceirizados, com perspectiva de ainda haver
mais problemas de orçamento. Então, nós
estamos perdendo servidores ativos, por
aposentadoria, e não estamos podendo
contratar terceirizados", salientou. Setenta
dos 330 funcionários celetistas foram
demitidos. "Tivemos que dispensar
seguranças, motoristas, pessoal de limpeza e
apoio administrativo", acrescentou o
superintendente.
Existe uma promessa de que todo o recurso
que for gerado na produção de
radiofármacos no IPEN seja repassado para o
próprio Instituto, mas, de acordo com o
Bressiani, não seria suficiente. "Resolveria boa
parte do problema, mas não daria para
administrar o IPEN como um todo, já que o
orçamento veio menor. Vamos ter que
negociar com o MCTI para que [o orçamento]
seja ampliado, e depois com a CNEN, para
repassar os recursos direto, mas até agora
não há nada definido. Está complicado".
O diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e
Ensino (DPDE), Marcelo Linardi, destacou que,
mesmo diante dessas dificuldades, os
indicadores do Instituto continuam
crescendo. "As publicações continuam em
alta, novas tecnologias estão sendo geradas,
alunos e pesquisadores são premiados, tudo
isso mostra que estamos fazendo muito bem
a nossa parte. Mas esses indicadores podem
cair nos próximos anos".

Edvaldo Paiva
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Dr. Ulysses Bitelli, gerente do CEN, durante sua apresentação no Plano Diretor 2014 Ciclo 2015.

Inovação é a "única saída" para os institutos
de pesquisa", afirma superintendente
Foi praticamente consenso entre os
gestores a necessidade de o IPEN
ampliar o foco na inovação tecnológica.
"É a única saída que vejo para os
institutos: entrar com bastante força na
inovação e interação com a sociedade.
Vamos ter que achar formas de ampliar
essa ação que a gente já faz aqui que é a
radiofarmácia. Para isso, estamos
discutindo um novo modelo de gestão
para o Centro de Radiofarmácia (CR)",
afirmou Bressiani.
Uma alternativa seria identificar
atividades que possam ser desenvolvidas
por terceirizados, porque a legislação é
muito restritiva e não é compatível com a
atividade de produção da forma como
ocorre no IPEN, que exige ações fora dos
horários tradicionais.
"Às vezes, um avião atrasa na entrega,
em vez de chegar num dia, chega no
outro, e você tem que processar o
material em jornada diferente da que
estava prevista. Foi o que ocorreu na
Semana Santa, quando o pessoal teve
que trabalhar todos os dias devido a um
problema de transporte. Então, a temos
que buscar alternativas, uma dela é
interagir com a indústria, com os
hospitais, com tudo o que for possível",
defendeu Bressiani.

O problema, segundo ele, é que a
legislação que regulamenta a inovação
tecnológica no Brasil "engessa" os
institutos de pesquisa, inviabilizando a
interação necessária com o setor
produtivo.
«Existem contradições que inviabilizam
uma interação maior da pesquisa com a
indústria. Por outro lado, há um código de
C&T que está para ser aprovado no
Congresso Nacional. Talvez aí esteja a
nossa possibilidade de enfrentar esses
problemas. Eu vejo isso no discurso do
ministro [de C,T&I, Aldo Rebelo]:
precisamos transferir tecnologias, fazer
trabalhos com empresas, ou seja, vamos
ter que achar outros mecanismos, afinal,
temos aqui no IPEN algumas equipes na
fronteira do conhecimento".
Burocracia
Outra questão que atrapalha as atividades
do IPEN, apontada pelos gerentes de
Centro, é a burocracia para as requisições
de serviços e licitações e geral. "Estamos
tentando minimizar o máximo os entraves
burocráticos, mas não é uma tarefa fácil.
No caso das licitações, dependemos da
Procuradoria. Não há nada que não possa
ser melhorado", concluiu Wilson Calvo,
diretor de Administração.
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Sabemos o diagnóstico de câncer, de
qualquer natureza e mesmo em fase
inicial, é sempre avassalador. O tratamento
muitas vezes é doloroso e prolongado, e
depende, em grande medida, da condição
social do paciente, que vai lhe permitir o
acesso às terapias mais modernas e
adequadas. Nessa perspectiva, a
nacionalização das sementes de Iodo-135
é muito bem-vinda, uma vez que
possibilitará a expansão da braquiterapia
no Brasil. Trata-se de um tipo de
radioterapia menos agressiva e mais eficaz
para algumas ocorrências, significando
esperança para milhares de pessoas.
Para isso, o Laboratório de Produção de
Fontes Radioativas para Radioterapia,
coordenado pela pesquisadora Maria Elisa
Chuery Martins Rostelato, desenvolveu
um protótipo, e estima-se que em três
anos as sementes de Iodo-135 produzidas
no IPEN estejam disponíveis para
comercialização. Sementes da esperança,
plantadas por uma instituição que, apesar

É com esse sentimento que a Direção do
IPEN pretende lidar com o cenário pouco
animador de falta de pessoal e orçamento
cada vez mais contingenciado, duas das
principais preocupações manifestadas
pelos gestores no Plano Diretor 2015.
“Precisamos ser criativos”, repetia o
superintendente José Carlos Bressiani, a
cada apresentação (Pág.3). Até porque
temos competência. Basta ver as
conquistas do IPEN nos últimos meses.
Um exemplo é o nosso Biotério, que
obteve credenciamento definitivo do
Concea/MCTI atestando a capacidade de
fornecer animais com qualidade genética
e sanitária controladas para os testes de
radiofármacos (Pág.7).

Zircônio em pó. Foto: E.R. Paiva/IPEN-CNEN/SP

Fornecer animais com qualidade genética
e sanitária controladas para os testes de
radiofármacos e para as pesquisas. Esse é
o principal objetivo do Biotério do IPEN,
após a recente obtenção do
credenciamento definitivo do Conselho
Nacional de Controle de Experimentação
Animal (Concea), do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

das dificuldades circunstanciais, segue
firme na sua missão, em uma evidente
demonstração de que os espinhos ao
longo de qualquer caminhada servem
para valorizar a beleza das flores. Porque,
como dizia o pintor Henri Matisse, “há
flores por todo canto. Para quem quiser
enxergá-las” (Págs 4 e 5).

O biotério é o local onde são criados e
mantidos animais vivos de qualquer
espécie para estudo laboratorial. É
construído numa área física de tamanho,
condições e divisões adequadas, material
devidamente esterilizado, entre outras
exigências. Os animais precisam de
alimentação específica e é fundamental
que haja temperatura controlada e
iluminação artificial apropriada.

“Foi preciso apresentar a planta
física com todos os fluxos de
entrada e saída, descrever todos
os procedimentos realizados,
além de criar a Comissão de Ética
para Utilização de Animais”.

Atualmente, são 37 radiofármacos
produzidos no IPEN, graças à dedicação
de servidores comprometidos com a
missão do Instituto, liderados por Jair
Mengatti. Entrevistado desta edição, ele
diz que “fazer ciência é maravilhoso, mas
exige dedicação de corpo e alma” (Pág.6).
E nada melhor para acalentar a alma do
que a música. Com um sofisticado
repertório que incluiu Pixinguinha e
Egberto Gismonti, entre outros, o
conjunto “Quarto 117" abriu a temporada
de 2015 das “Quartas Musicais no IPEN”
(Pág.8). Sim, há flores por todo o IPEN.

Nanci do Nascimento,
coordenadora do Biotério
No caso do IPEN, o Biotério, que está
vinculado ao Centro de Biotecnologia
(CB), tem como foco as pesquisas
desenvolvidas no próprio instituto, a
maioria delas buscando novos fármacos e
radiofármacos. De acordo com a

Biotério do IPEN tem como foco as pesquisas desenvolvidas no próprio Instituto

pesquisadora Nanci do Nascimento, o
processo de credenciamento teve início
há dois anos e demandou uma série de
procedimentos.
"Foi preciso apresentar a planta física,
com todos os fluxos de entrada e saída, e
descrever todos os procedimentos
realizados rotineiramente, os
equipamentos utilizados e os processos
de esterilização dos materiais, além de
criar a Comissão Ética para Utilização de
Animais (Ceua)”, explicou Nanci,
coordenadora do Biotério.
Atualmente, são produzidas uma
linhagem de ratos Wistar (recebem este
nome porque a linhagem foi

desenvolvida no Instituto Wistar da
Filadélfia, EUA) e 16 de camundongos.
O credenciamento, que é a "licença” para
um biotério funcionar, atesta a qualidade
do trabalho realizado no IPEN. "Temos a
certeza de que estamos trabalhando
dentro das normas preconizadas pelo
Concea, seguindo a DBCA [Diretriz
Brasileira para o Cuidado e a Utilização de
Animais para Fins Científicos e Didáticos]”,
afirmou Nanci.
Para o gerente do CB, Carlos Soares, “o
empenho e a dedicação da Dra. Nanci
para que a licença fosse concedida. Ela foi
fundamental nessa conquista para o
nosso Biotério”.

CARACTERIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES

CCTM realiza workshop com pesquisadores internacionais
O Centro de Ciência e Tecnologia dos
Materiais (CCTM) do IPEN promoveu, no
dia 7 de abril, o “Workshop on Surface
Characterization by Electrochemical and
Synchroton Techniques”. O evento,
realizado na Sala de Seminários do
Centro, contou com renomados
pesquisadores internacionais nas áreas de
Eletroquímica e Corrosão, Revestimentos
Protetores e Tratamentos de Superfície.

Expediente
Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela
Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).
Superintendente: José Carlos Bressiani
Diretores: Marcelo Linardi, Linda Caldas, Wilson A. Parejo Calvo, Jair Mengatti e Willy Hoppe de Sousa
Acervo Pessoal

Sob a orientação das pesquisadoras
Maria Aparecida Faustino Pires e Elâine
Arantes Jardim Martins, do Centro de
Química e Meio Ambiente (CQMA) do
IPEN, o químico Carlos Fernando de
Brito desenvolveu a tese de doutorado
"Avaliação dos efeitos da construção do
rodoanel na qualidade da água e
sedimento da represa do Parque
Pedroso, Santo André-SP" (2014),
apresentando um importante
diagnóstico sobre o impacto da
construção do Rodoanel Mário Covas
no manacial da Represa Parque
Natural Pedroso - um dos braços da
Represa Billings, em Santo André, na
região do ABC paulista. Brito analisou
a concentração de 13 tipos de
hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (HPAs) e 11 metais na água
superficial e nos sedimentos do fundo
da represa, no período de 2008 a 2014
(antes, durante e após a construção do
anel viário). Os resultados apontaram
evidências de que o manancial é
influenciado significativamente pelas
atividades do complexo, visto que um
dos trechos passa a 500 metros da
Represa. Os HPAs são provenientes da
combustão incompleta do motor dos
veículos, a partir da qual ocorrem
algumas reações químicas que dão
origem a esses compostos, que
possuem características
carcinogênicas, como o
benzo(a)pireno, cuja concentração
aumentou de 20 para 188 nanogramas
-1
por grama (ng g ) no sedimento de
fundo da represa, embora a
concentração na água superficial
tenha se mantido abaixo do limite
permitido na legislação. Segundo
Brito, o aumento da concentração de
HPAs e outros metais ainda não
compromete significativamente a
qualidade da água do reservatório,
mas é necessário monitorameto. "O
diagnóstico de substâncias poluidoras,
com características orgânicas e
inorgânicas, é uma importante
ferramenta na avaliação da saúde de
um reservatório", conclui o
pesquisador. A tese foi defendida em
2014, no Programa de Pós-Graduação
em Tecnologia Nuclear IPEN-USP.

O IPEN tem como missão promover a
melhoria da qualidade de vida da
população brasileira, produzindo
conhecimentos científicos, desenvolvendo
tecnologias, gerando produtos e serviços,
e formando recursos humanos
qualificados. A saúde é um dos campos
em que o Instituto atua com excelência
desde a década de 50. Nessa trajetória,
estão a produção de radiofármacos e,
mais recentemente, a importante iniciativa
de nacionalização de sementes de Iodo135, fontes radioativas usadas no
tratamento de alguns tipos de câncer,
entre eles o de próstata, em estágio inicial.

Ed Paiva

Biotério obtém credenciamento do Concea-MCTI

Há flores por todo o IPEN
CARTÃO
DE VISITA

PRODUÇÃO DE ANIMAIS
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O professor Herman Terryn, da Vrije
Universiteit Brussel, apresentou a palestra
“Effects of metal microstructure on surface
electrochemistry", abrindo a série. Em
seguida, Bernard Tribollet, do LISE -

Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br
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"Houve grande participação de
pesquisadores de mérito
reconhecido e, principalmente,
de alunos de pós-graduação do
IPEN e da USP, além de outras
universidades do país"
Isolda Costa, coordenadora
Laboratoire Interfaces et Systèmes
Electrochimiques, Paris, falou sobre "Local
electrochemical techniques for corrosion
studies". Alison Davenport, da University
of Birmingham, abordou o tema
"The use of synchrotron in corrosion

Investigations". João Salvador Fernandes,
da Universidade de Lisboa, encerrou o
workshop com a palestra “Estudos de
Espectroscopia de Impedância
Eletroquímica em Alumínio Anodizado".
O workshop foi organizado pelo
Laboratório de Eletroquímica e
Revestimentos Protetores (CCTM),
coordenado pela pesquisadora Isolda
Costa. Segundo ela, foram mais de 50
participantes, entre representantes de
institutos de pesquisas, como o IPT, e de
universidades, como a USP e a FATEC,
além da Embraer. "O evento foi um
sucesso", afirmou.

7

Entretenimento

QUARTAS MUSICAIS

Ano XIV
Número 78
Março/Abril 2015

Produção de sementes de Iodo-135 possibilitará
"Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio,
a expansão da braquiterapia no Brasil

Formado apenas por clarinetes, o grupo
está em seu primeiro ano e é formado por
alunos de música do Departamento de
Música da Escola de Comunicação e Artes
(ECA), da USP. Eles utilizam apenas o
clarinete em si bemol e o clarinete baixo.
André Fajersztajn de Almeida, Ariane
Rovesse, Bruno Avoglia, Efraim Santana
dos Santos, Patrick Moreira de Souza Lima
e Rafael Nini encantaram os presentes
com arranjos especiais para clarinete e
clarone desses grandes compositores.

repertório muito refinado”, comentou
Edvaldo Paiva, idealizador do projeto
“Quartas Musicais no IPEN”.

De Gunther Schuller, o grupo apresentou
“Sonata para Clarinete e Clarone”. De
Pixinguinha, “Acerta o passo”. De Egberto
Gismonti, “Água e vinho” e “7 anéis”, com
arranjos de Bruno Avoglia. E, finalmente,
de Radamés Gnatalli, “Bolacha queimada”,
com arranjo de André Almeida.

a

Em junho, acontecerá a 50 apresentação
e, segundo Edvaldo, está sendo preparada
uma celebração especial. “Articulamos
essa parceria em 2008 e logo chegaremos
a 50 edições. Temos que comemorar”,
acrescentou, lembrando que os concertos
são gratuitos, sempre às quartas-feiras,
das 12h30 às 13h30, uma vez por mês.

“Foi realmente muito interessante assistir
ao “Quarto 117", eles são talentosos e
animados, e nos brindaram com um

As apresentações são parte da parceria
entre o IPEN e o Laboratório de Música de
Câmara (Lamuc) da ECA, coordenado pelo
professor Michael K. Alpert.
Quarto de hotel
A título de curiosidade, o nome “Quarto
117" é referência ao número do quarto de
hotel onde o grupo se hospedou durante
uma viagem para participar de um
festival de música, segundo explicou
Efraim Santana.

BOAS & NOVAS
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Foto: Edvaldo Paiva

Considerado o principal evento do
setor nuclear no Brasil, a Conferência
Internacional Nuclear do Atlântico,
INAC 2015, realiza-se de 4 a 9 de
outubro, no Centro de Convenções do
Rebouças, São Paulo, SP. Promovido
pela Associação Brasileira de Energia
Nuclear (Aben), o INAC 2015 reúne
pesquisadores, técnicos, estudantes,
autoridades governamentais,
empresários e demais interessados nos
benefícios da energia nuclear para a
inclusão social, tema dessa sexta
edição. A conferência tem o apoio da
CNEN, de seus institutos, entre eles o
IPEN, da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ) e da Eletrobras
Eletronuclear. O prazo para submissão
de abstracts eletrônicos enecerrou-se
no dia 20 de abril.

Págs. 4 e 5

Talentos IPEN

Ed Paiva

INAC no Brasil

Único distribuidor dessa fonte
radioativa no País, o IPEN tem
agora o desafio de produzí-la.
Para isso, foi desenvolvido um
protótipo no Laboratório de
Produção de Fontes Radioativas
para Radioterapia, do Centro de
Tecnologia das Radiações (CTR).
A expectativa é de que no
máximo em três anos elas
estejam disponíveis no mercado
brasileiro a custos bem mais
baixos, o que permitirá a
expansão desse tratamento.

Palestra Internacional no CTR

O Centro de Tecnologia das Radiações
(CTR) do IPEN recebeu, no dia 19 de
março, a visita do pesquisador Florent
Kuntz (foto), gerente de projetos do Aerial
Technological Center, Strasbourg, França.
Doutor na área de Processamento de
Radiação, Kuntz se notabilizou por suas
pesquisas com feixe de elétrons. Ele
proferiu a palestra "Dosimetria Industrial",
na sala de seminários do CTR.

O servidor Cesar Veneziani, do Centro
de Engenharia Nuclear (CEN) do IPEN,
lançou seu terceiro livro de poemas,
"Versos Avulsos e Outras Valsas"
(Editora Patuá). Cesar atua no Instituto
como operador do Reator Nuclear para
Pesquisa IPEN/MB-01. Geógrafo
formado pela USP, com especialização
em Antropologia, ele teve seu primeiro
livro de poesia, "Asas", editado pela
Utopia, em 2009. O lançamento
ocorreu no dia 6 de março, às 19h, na
Casa Guilherme de Almeida, Pacaembú,
São Paulo. O livro está à venda no
catálogo da Patuá. Mais informações
sobre a obra de Cesar Veneziani podem
ser encontradas no link
http://www.editorapatua.com.br/index.
php?option=com_content&view=articl
e&id=90

Biotério do IPEN é credenciado pelo Concea/MCTI
Concessão é definitva e atesta a capacidade de fornecer animais com qualidade genética e
sanitária controladas para os testes de radiofármacos e para as pesquisas realizadas no Instituto.

Pág. 7

Gestão

Entrevista

Futuro do IPEN em debate

A dedicação de Jair Mengatti

Orçamento cada vez mais contingenciado e
falta de pessoal foram as principais
preocupações manifestadas pelos gestores
do IPEN, durante as apresentações do
Plano Diretor 2015.
Pág. 3

Ele tem mais horas de IPEN do que na sua
própria casa, dizem os colegas. E assim,
dedicando-se “de corpo e alma”, deixa a sua
marca na história do Instituto e da medicina
nuclear do País.
Pág. 6

Imagem: Intertechne

e moverei o mundo"

Arte: Edvaldo Paiva

Com um sofisticado repertório que incluiu
Egberto Gismonti, Pixinguinha, Radamés
Gnatalli, Gunther Schuller, entre outros, o
conjunto “Quarto 117" abriu a temporada
2015 das “Quartas Musicais no IPEN”, no
dia 18 de março, no auditório Rômulo
Ribeiro Pieroni.

Edvaldo Paiva

Conjunto “Quarto 117" abre temporada 2015

