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Qual é, afinal, o nosso objetivo?

• Suprir, ampliar e democratizar a utilização dos radiofármacos, 
particularmente para a camada mais necessitada da população 
brasileira!

• E isso se dará através da produção estatal e a ampliação da 
utilização pelo Sistema Único de Saúde



Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

• Na Justificação, o autor explica que a 
Emenda Constitucional nº 49, de 2006 
alterou a redação original do citado 
dispositivo para excluir o monopólio da 
União e autorizar, sob regime de 
permissão, a produção, a comercialização 
e a utilização de radioisótopos de meia 
vida igual ou inferior a duas horas. 

• Contudo, a produção e a comercialização 
de uma série de outros radioisótopos 
essenciais à medicina nuclear 
continuaram sob o monopólio da União, 
com somente dois órgãos estatais –
Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares – IPEN e o Instituto de 
Engenharia Nuclear – IEN, autorizados a 
produzir para uso médico todos os demais 
radioisótopos. Segundo o Autor, tal 

limitação tem ocasionado graves e 
nefastas conseqüências para os pacientes 
que necessitam de atendimento nessa 
área médica e não dispõem de recursos 
para se deslocarem até as cidades onde se 
localizam os referidos Institutos (São 
Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente). 
O objetivo da Proposta é, portanto, 
universalizar a oferta dos procedimentos 
de medicina nuclear, de forma a permitir 
que agentes privados de todas as regiões 
do país possam produzir e comercializar 
os radioisótopos de uso médico, com o 
controle da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear – CNEN. É o Relatório

• (Extraido do DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS de 12 de 

Julho de 2013, pg. 31179) 



Argumentos utilizados nesta Comissão:
• Pais continental: 

O IPEN fornece radiofármacos para todas as clínicas e hospitais que solicitem e 
possuam autorização da CNEN para a manipulação destes materiais radioativos 
(pessoal e instalações capacitados);

• Moradores do Norte e Nordeste têm menos acesso à medicina  nuclear: 
infelizmente há uma carência para estas regiões de outras áreas da medicina. E a 
PEC não vai resolver esta disparidade;



Mas vejamos: 

Região % da população % de consumo de radiofármacos

Sudeste 42 56

Nordeste 28 15

Sul 14 18

Norte 8,5 5

Centro-Oeste 7,5 6



• Interrupções no fornecimento:
Em todos estes mais de 50 anos de produção de 
radiofármacos, o IPEN interrompeu o fornecimento em duas 
ocasiões: em 2009 com o fechamento do reator canadense, 
que afetou todo o mundo, e agora com este drástico corte 
no orçamento! 

Durante a pandemia, com todas as dificuldades de logística, 
não interrompemos a produção dos radiofármacos, inclusive 
com risco de contaminação dos servidores envolvidos com a 
atividade! Ocorreram alguns atrasos? Evidente! 



Quebra do monopólio de meia-vida curta

Vitor da Silva Pereira, Maria Eveline de Castro Pereira, Luiz Perez Zotes; A INDÚSTRIA DE RADIOFÁRMACOS 
NO BRASIL: O CASO DA FLUORDESOXIGLICOSE (FDG). Congresso Nacional de Excelência em Gestão, 2016



Argumentos utilizados nesta Comissão
• Nos EUA existem 54 diferentes radiofármacos, enquanto o IPEN “só” produz 25! 

• Isso diz mais do setor privado, dos nossos empreendedores, já que nada os impede de 
desenvolverem, produzirem e comercializarem diversos destes radiofármacos “que faltam”.

• Hoje o IPEN comercializa 25 tipos de radiofármacos e é responsável por cerca de 90% da 
produção no Brasil, e destes, 21 Radiofármacos com registro na ANVISA 

• Peguemos o exemplo ilustrativo do 177Lu-PSMA: 

• Dados de 2017: Dos 38 radiofármacos produzidos no IPEN, somente 4 deles representaram 90% 
do faturamento, outros 14 representaram 9% do faturamento, e outros 14 representaram 1% do 
faturamento. Os 6 restantes representaram faturamento insignificante  



Argumentos utilizados nesta Comissão

• Há uma demanda reprimida, nossa utilização de radiofármacos chega 
a ser, em termos per capita, 2,5 vezes menor que na Argentina. 

• Bem, é preciso analisar como se dá esta relação também em outras 
áreas da medicina. Estes números por sí, não significam muita coisa. 
Além disso a Argentina é um produtor e exportador de radioisótopos



Argumentos utilizados nesta Comissão

• “No Brasil todo há instituições capazes de produzir os radiofármacos 
necessários para a demanda do país, como por exemplo o Instituto do 
Cérebro”. 

Não é verdade, apesar de ser um Instituto de excelência, seu cíclotron 
produz alguns tipos de radiofármacos, mas nenhum dos 4 que 
representam os 90% da demanda do país.



Resolver um “problema” destruindo uma solução

• Precisamos “aliviar a pressão sobre o orçamento fiscal”

• Dependência orçamentária

• Teto de gastos

• Complexidade das atividades estatais

• Dificuldades de gerenciamento



Qual o cenário mais provável caso esta PEC seja aprovada?
• Nos próximos 8 a 10 anos (sem a operação do RMB)

• Os radiofármacos de interesse comercial serão importados pela iniciativa privada;

• As grandes multinacionais que dominam o mercado mundial, e que podem ser contadas nos 
dedos da mão, estarão oferecendo estes radiofármacos em condições “especiais”, até que se 
tire do mercado as possíveis concorrentes nacionais;

• Posteriormente será criado um oligopólio privado, com os preços dolarizados;

• Os investimentos no IPEN e demais Institutos será cada vez mais reduzido

• Perderemos, ano após ano, os profissionais qualificados, formados durante anos. Dirão que já 
não há necessidade de novas contratações.

• O país jogará fora todos os esforços de décadas nesta área. Será mais uma área estratégica 
que perderemos autonomia e independência. Aprofundaremos o processo de recolonização
já em curso no Brasil.

• Após a operação do RMB o oligopólio já estará consolidado, o IPEN já não terá instalações e 
recursos humanos para poder competir com estas multinacionais



O que propomos?

• A curto prazo: Investimento nas instalações dos Institutos da CNEN e 
contratação de pessoal

• A médio prazo: Construção do RMB

• Construamos um novo modelo de gestão para o setor estatal de 
produção de radiofármacos:
• Criação de uma fundação?

• Criação de uma empresa estatal?



Resumindo:

• Esta PEC, se aprovada, irá no sentido oposto ao da ampliação e 
democratização da utilização de radiofármacos

• Substituiremos um monopólio estatal que vem suprindo as necessidades 
do país por um oligopólio privado, dominado por multinacionais e com a 
dolarização dos preços dos radiofármacos

• Os Institutos da CNEN serão dizimados a curto e médio prazo
• Junto com a produção, a Pesquisa e Desenvolvimento de novos 

radiofármacos recuarão a níveis baixíssimos; ficaremos dependentes das 
multinacionais dos países desenvolvidos.

• Encontremos uma solução de continuidade ao atual modelo de produção e 
comercialização, como a criação de uma Fundação ou de uma Empresa 
Estatal


