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Ministro visita radiofarmácia do Ipen
o ministro da Ciência, Tecnologia
e Inovação (MCTI) Marco Antonio
Raupp visitou , no último dia 21 de
maio, a área de radiofarmácia do
Ipen. Participaram da visita o
presidente da CNEN , Ângelo
Fernando Padilha , o diretor de
Pesquisa e Desenvolvimento da
CNEN , José Augusto Perrotta , o
superintendente do Ipen, Nilson Dias
Vieira Junior, os diretores de
Radiofarmácia e de Administração do
Ipen, entre outros gestores.
Jair Mengatti , diretor de
Radiofarmácia do Ipen, apresentou
os diferentes produtos fabricados
pelo instituto e distribuídos aos
centros de medicina nuclear do país.
Ele destacou a logística envolvida no
trabalho, que requer dedicação dos
servidores em trabalhos em turnos,
inclusive aos sábados, domingos e
feriados. "Um compromisso que pode
ser retratado nos pacientes já
atendidos com os radiofármacos
fabricados pelo instituto, que estimase entre 40 e 50 milhões", enfatizou
Mengatti.
Vieira Junior ressaltou o
faturamento anual de R$ 82 milhões
que vão para o Tesouro Nacional , e a
economia de divisas que a produção
dos radiofármacos proporciona ao
país.
Outras
importantes
contribuições do instituto são o
acesso aos produtos radioativos para
mais brasileiros e a garantia da
produção, que ao longo de 53 anos
sempre funcionou de forma
ininterrupta, para atender médicos
nucleares e pacientes de áreas como
cardiologia e oncologia, entre outras.
A pesquisa e o desenvolvimento de
novos fármacos em estreita parceria
com centros de tratamento e
diagnóstico de ponta no Brasil foi
outro aspecto destacado pelo
superintendente do Ipen.
A produção dos fármacos

Lil ian Bueno

Da esquerda para a direita, Vieira Junior, Jair Mengatti e o ministro
Raupp, na área de produção dos radiofármacos
radioativos está se adequando para
atender todas as exigências de boas
práticas de fabricação e até 2014
todos os produtos distribuídos pelo
instituto terão seu registro pela
Anvisa , seguindo a legislação
específica para radiofármacos . Em
toda a história da produção nunca
houve qualquer problema no uso dos
fármacos. Tudo é feito dentro das
mais rigorosas normas técnicas e
com qualidade ISO para o processo
de fabricação . Testes garantem a
segurança e pureza dos produtos
obtidos.
Para o ministro , a produção e
pesquisa dos radiofármacos
constituem "um negócio estratégico
para o país", que envolve uma área
crucial: a saúde pública. "Temos que
acompanhar de perto e dar condições
para que esse trabalho seja
desempenhado da melhor maneira
possível", concluiu .
Histórico
O Ipen foi a instituição pioneira

na produção de radioisótopos e
radiofármacos no Brasil. A produção
experimental iniciada em 1959 com
o radiofármaco iodo-1321, utilizado
para diagnóstico e terapia de doenças da tireoide, foi fundamental para
viabilizar e consolidar a medicina nuclear no país .
Atualmente a radiofarmácia do instituto atende a 380 clínicas e hospitais no Brasil, distribuindo 45 tipos
diferentes de produtos, com receita
superior a R$ 80 milhões, no ano de
2011 . Esta produção atende a cerca de 10 mil pacientes por dia, ou
seja, 3 milhões por ano.
A meta do Ipen para os próximos
anos é aumentar conside ravelmente
o catálogo de produtos para terapia
e diagnóstico , em particu lar
radiofármacos para a técnica de diagnóstico por emissão de pósitrons
(PET). Esta meta será mais facilmente atingida com o início de operação
do Reator Multipropósito Brasileiro
(RMB), destaca Vieira Junior.
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Editorial

Notas

Premiação

Destaque
Divulgada, em 6 de junho, em
6 d e junho , a relação dos
ganhadores do Prêmio Capes
de Tese - Ed ição 2011 . Na área
de Enge nharia II recebeu menção honrosa a tese defendida no
Ipen , em Tecnologia Nuclear, dia
19 de março de 2010, pela então
doutoranda Samanta Etel
Treiger Bo rb orema , orientada
pela gerente de Biotecnologia do
instituto, Nanci do Nascimento.
A tese premiada tem o título
"Desenvolvimento e farmacocinéti ca de antimônio encapsulado e m lipo ssomas de fosfa tidilserina utilizando radioisótopos em le ishmaniose experimentai". Foram indicadas as 45
melhores teses de doutorado
defen d id as em 2 01 0 em 47
áreas do con hecimento. Outras
73 receberam menção honrosa.

Ambiente
Pesquisa de senvol v ida no
Centro de Ciência e Tecnologia
de Materia is do Ip en (CCTM)
recebeu menção hqnrosa no 6º
Prêm io da Associação Brasileira
de Engenharia Automotiva (AEA) ,
no último di a 11 de j unh o . O
trabalho é parte do mestrado de
Edney Desc haue r Rej owsk i,
o rientado pela pesqu isado ra
Marina Fuse r Pillis e tem como
título "Camisa de c il ind ro
revestida com filme a base de
carbono tipo DLC para redução
do consumo de combustível".
O prêmio tem como objetivo
incentivar a área de engenharia
automotiva em universidades, na
imprensa e em organizações
não-governamentais.
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áreas do conhecimento , o instituto
também realiza monitorações, análises radiotoxicológicas, calibração de
equipamentos medidores de radiação , trata e acond iciona reje itos
radioativos de baixa atividade, atende
a emergências radiológicas , entre
outras inúme ras atividades. Uma
lista extensa.
É muito mais que uma missão
levar os benefícios da tecnolo.gi a
nuclear a maiores seg mentos da
população. O compromisso é difundir
as aplicações sociais da energ ia
nuclear e áreas correlatas, é esclarecer, dialogar, sem perder o foco no
cidadão, em quanto se quer melhorar
a qualidade de vida das pessoas .
Sem compromisso não há qual idade, sem qualidade não é possível
atingir metas e objetivos cada vez
mais ousados. As parcerias existentes desde a criação do IEA, entre
governos federal e estadual e
universidade, com a competência de
instituições de reconhecida contribuição à ciência do pa ís , foram
fundamentais. E se mantém como o
pilar básico que sustenta o Ipen.
Diante da necessidade de superação
de muitas adversidades, o instituto
se mantém determinado e consciente de seu papel para com o povo
brasileiro. Buscar apoios , mostrar
seus resultados e não temer novos
desafios podem ser apontados como
caminhos de sucesso institucional.
Utilizando as palavras da aluna
premiada e de sua orientadora, Nanci
do Nascimento, destacamos o quanto a energia nuclear "pode contribuir
sobremaneira para a ciência, com o
uso pacífico e benéfico na farmacologia e med ic ina". Eis mais um
exemplo de como podemos faze r e
o quanto podemos faze r.

"A Leishmaniose Visceral está
presente especialmente em países
denominados subdesenvolvidos ou
em desenvolvimento e está entre as
doenças ditas negligenciadas, por
apresentar pouco ou nenhum investimento e interesse pela indústria
farmacêutica privada. Várias iniciativas estatais ou de órgãos mundiais
buscam soluções para esta enfermidade, diante da ausência de poder
aquisitivo significativo das populações
afetadas. Estes fatores ressaltam a
necessidade imperativa do desenvolvimento de novos agentes terapêuticos para esta enfermidade ."
As afirmações acima, extraídas
de uma pesquisa que recebeu
menção honrosa na edição 2011 do
Prêmio Capes de Teses, divulgado
em junho deste ano , mostram o
quanto é importante o investimento
em pesquisa em qualquer país. Não
só investir na busca por soluções que
tragam qualidade de vida e bem estar
ao seu povo, mas para qualquer país
que deseja prosperar, ter uma
economia forte e estável , a pesquisa
é sinônimo de compromisso, de
futuro.
O Ipen se orgulha pelo pioneirismo em vários campos do saber.
Dentre os vários programas que
desenvolve com muita competência,
é importante enfatizar que muitos
resultam das atividades bem realizadas na área nuclear.
Além do fomento às atividades de
pesqu isa , o instituto atua em
atividades de ensino, em cursos de
graduação e pós-graduação em
conjunto com a USP, e integra o
sistema paulista de inovação. Como
referência nacional nas atividades de
pesquisa em células a combustível,
laser, saúde, materiais, entre outras
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Pesquisa

Irradiação ajuda a preservar bens
históricos e culturais
Estudo utiliza diretivas europeias ligadas à sustentabilidade e
traz perspectivas para processos produtivos nas indústrias
E. R. Paiva

o workshop internacional "Preservação de papéis e bens culturais: o
uso da radiação ionizante" reuniu ,
dias 22 e 23 de maio, em São Paulo, especialistas de renomadas instituições mundiais, conservadores e
restauradores , gestores e profissionais ligados à conservação de acervos de livros , documentos, fotos,
entre outros. O objetivo do encontro
foi difundir a tecnologia de irradiação
para desinfestar e conservar bens do
patrimônio histórico, artístico e cultural e documentos diversos. Já foram irradiados em todo o mundo
achados arqueológicos , objetos
etnológicos, instrumentos musicais,
esculturas, documentos diversos.
O cientista John Havermans, da
Netherlands Organization , destacou
que a radiação é eficaz e as doses
para diferentes mate riais estão
estabelecidas e os efeitos já comprovados. Ele afirmou que são necessários cuidados em relação à
homogeneidade ou distribuição do
material , como receber esse material a ser inserido no irradiador e
como enviar de volta ao cliente. É
fundamental também a boa gestão
do acervo completo. Antes de submeter as obras ao tratamento, é realizada uma avaliação de forma bastante criteriosa.
A vantagem do método é processar grandes volumes e obras até
empacotados . E não há nenhum
perigo após a irradiação, destaca o
especialista. O acervo da biblioteca
do Palácio da Paz, em Haia, passou pelo tratamento com raios gama,
lembrou o pesquisador, que atuou
nesse trabalho.
Outro palestrante foi Laurent
Cortella, chefe dos laboratórios ARCNucléart, em Grenoble, na França,
que possui laboratórios de restauração e conservação de obras de arte
em madeira, papéis e também um

o encontro reuniu participantes de importantes instituições
do país e do exterior
irradiador gama. Ele possui ampla
experiência na utilização do processo e destacou os 40 anos de uso da
irradiação para conservação de bens
culturais. A técnica promove
erradicação de insetos e desinfestação e é amplamente utilizada em
grandes acervos da França. No país,
assim como em vários outros europeus já foi feita a demonstração da
possibilidade de tratamento.
Em 1975, foi irradiada em Paris a
múmia de Ramsés li , encontrada no
final do século XIX. Uma comissão
reunindo cientistas , curadores de
museus e especialistas em vários
campos realizou uma série de estudos e comprovou a segurança e eficiência da irradiação naquele caso.
Foram realizados vários cálculos
para as doses. O pesquisador participou da irradiação, em 2009, de um
filhote de mamute encontrado congelado na Sibéria. As autoridades russas temiam encontrar o bacilo Antrax

na peça e pensaram em destruí-lo,
mas um comitê científico apresentou
a proposta de irradiar o fóssil , tendo
desenvolvido estudos para encontrar
a dose adequada de irradiação.
Cortella destacou outros países
que fazem uso da tecnologia de irradiação: Romenia, Portugal , República Tcheca , Croác ia , Alemanha ,
Holanda, Coréia do Sul, Reino Unido, Estados Unidos. Peças encontradas no fundo do mar e em cond ições de umidade foram irradiadas e
puderam ser restauradas. Um exemplo trazido do México é de uma escultura pré-colombiana. Na Ch ina, o
Exército de terracota, estátuas de
argila declaradas patrimônio cultural
da Unesco, conta ram com a radiação ionizante como aliada para conservação. Em Bogotá, na Colômbia,
peças do museu do Ouro. Em Seul ,
35.000 m2 de piso do aeroporto internacional .
(Continua na pág. 4)
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Diversos objetos de acervos importantes para o país foram
submetidos ao tratamento que utiliza a radiação ionizante
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Exemplos brasileiros
A principal barreira a vencer para
a disseminação da técnica de irradiação no Brasil é o preconceito e falta de informação, destaca Wilson
Calvo , gerente do Centro de
Tecnologia das Radiações do Ipen.
A tecnologia é segura, eficiente,
ambientalmente correta e já foi utilizada em muitas ocasiões com bastante sucesso . No Ipen, já foram irradiadas várias obras, de coleções
particulares e de patrimônio público.
A primeira irradiação foi realizada em
2001 : um quadro peruano do século
XVII pertencente a colecionador particular, em que tratamentos convencionais aplicados sucessivamente
contra a infestação por fungos não
surtiram o efeito desejado.
Em 2005, fo i irradiado no instituto parte do acervo que pertenceu ao
Banco Santos: cerca de 3.400 matrizes de xilogravura e 850 impressões dessas matrizes e outros 1.700
manuscritos de cordel. No ano de
2007 teve início a irradiação de obras
do museu Afro Brasil , situado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Tratavam-se de artefatos infestados por
fungos e peças e m madeira
danificadas por cupins. Quadros da
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social também já foram tratados . Uma escultura do século XIV rep resentando
Nossa Senhora e o Menino Jesus,
pertencente ao acervo do Mosteiro
São Bento de São Paulo, fo i irradiada no ano passado, quando o local
passou por uma restauração. Luci
Diva Brocardo Machado e Paulo
Roberto Rela, pesquisadores do
CTR , foram os pioneiros na aplicação e responsáveis por essas irradiações no país.
A pesquisadora do CTR Maria
Helena Sampa destacou que para
cada obra é feita uma avaliação. A
instalação para irradiar as peças foi
desenvolvida com tecnologia inteiramente nacional e está à disposição
de pesquisas e da difusão da técnica no Brasil. Nos irradiadores comerciais é possível a prestação de serviços.

Marcello Vitorinol Fullpress

A irradiação, no Ipen, da escultura do século XIV pertencente ao
mosteiro de São Bento de São Paulo, é um dos exemplos de
contribuição da técnica nuclear para a arte e cultura do país
A técnica
Durante o processo de irradiação,
são posicionados dosímetros para
garantir que a dose correta foi absorvida pelo material. O uso da radiação traz vantagens em relação aos
processos químicos: não requer período de quarentena após o tratamento e não são gerados gases tóxicos
ou substâncias nocivas . Com isso,
não há impactos à saúde de quem
realiza o processamento ou manuse ia a obra, nem danos ao meio
ambiente . A radiação tem um efeito
direto, ao quebrar as moléculas de
DNA dos microorganismos, e um efeito indireto, ao provocar a quebra das
moléculas da água produzindo radicais livres que vão interagir com as
moléculas de DNA e células vitais dos
microorganismos, provocando a sua
morte.
A radiação ionizante também é
utilizada na redução da carga microbiana ou no combate a pragas em
produtos agrícolas, em alimentos,
esterilizando produtos médicos e farmacêuticos, beneficiando materiais
poliméricos utilizados na indústria
automobilística, pedras e gemas preciosas. O irradiador multipropósito,

equipamento utilizado nas pesquisas
e serviços prestados pelo CTR , foi
desenvolvido no Ipen com tecnologia
nacional.
Os especialistas enfatizam que
muitos objetos que estão se deteriorando e gerando perdas para a história da humanidade podem e devem
ser tratados pelo processo de irradiação. Mas alertam que a irradiação,
bem como os demais processos utilizados na recuperação de bens culturais, não previne a reinfestação da
obra. Por isso é importante que o locai que vai abrigar a obra esteja em
condições adequadas.
Para o evento, foram reunidos
mais de 350 participantes de vários
estados brasileiros e houve patrocínio da Agência Internacional de Energia Atômica, órgão da ONU para a
área nuclear, para a vinda dos especialistas estrangeiros. O evento teve
o apoio do Instituto de Estudos Brasileiros e do Museu de Arte Contemporânea, ambos da USP. A empresa
nacional CBE-Embrarad , que possui
instalações comerciais de irradiação
em Cotia e em Jarinu , no interior paulista, também patrocinou o evento.

