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COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

NOTA TÉCNICA Nº 34/2020/AUD

PROCESSO Nº 01341.009856/2019-61

INTERESSADO: AUDITORIA INTERNA, DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, DIRETORIA DE
RADIOPROTEÇÃO E SEGURANÇA NUCLEAR, GABINETE

1. ESCOPO E OBJETIVO

O Relatório AUD nº 8/2020, de 12/05/2020 (SEI nº 0465193), apresentou a avaliação da AUD a respeito
da gestão da produção e comercialização de radioisótopos e radiofármacos pelos Ins�tutos do IPEN,
conforme escopo definido no Relatório.

Registrou-se a dificuldade atual de a CNEN atender toda a demanda de produção e comercialização de
radiofármacos e radioisótopos e a necessidade de se discu�r o assunto em foro ministerial.

Ressaltou-se que o CDPNB se posicionou pela necessidade da ampliação da flexibilização do monopólio
da União na produção de radiofármacos. Todavia, não foi definida a estratégia a ser adotada pela CNEN
junto aos Ins�tutos no que se refere à produção de radiofármacos, considerando principalmente a
precariedade da produção do IEN e do CRCN-NE. A DPD/CNEN informou que tal estratégia é
mul�disciplinar e estaria em célere construção.

Destacou-se, ainda, que os processos administra�vos disciplinares analisados apontaram fragilidades no
controle da a�vidade de comercialização, revelando que se trata de problema an�go, ainda não
solucionado de forma eficaz.  

Constatou-se o fornecimento de radiofármacos em quan�dades superiores às definidas pela CGMI,
mostrando que as fragilidades nos controles internos e inobservância aos requisitos de segurança e
radioproteção não foram solucionadas. A análise se deu por amostragem, revelando a ocorrência em
quan�ta�vo relevante, evidenciando a probabilidade de fornecimento de radiofármacos em quan�dades
superiores à autorizada a outros clientes.

Apontou-se ausência de gerência centralizada no processo de produção e comercialização de
radiofármacos e radioisótopos no âmbito da CNEN, bem como ausência de procedimentos e controles
internos adotados de forma homogênea nos Ins�tutos e de acompanhamento mensal da produção e da
alocação de servidores na produção.

Foram apresentadas 13 recomendações aos gestores, cujos prazos de atendimento foram acordados com
o gestor. Desta forma, as recomendações 1 a 7 devem ser implementadas até 30/11/2020 e as
recomendações 8 a 13, até 30/08/2020.

A Nota Técnica AUD nº 19/2020, de 04/06/2020 (SEI nº 0490969), considerou atendida a recomendação
n° 13.

O Despacho DPD nº 0593148, de 30/08/2020, informou os documentos que apresentam as providências
para atendimento das recomendações 8 a 12, como segue:

- As recomendações 8 e 9 são dirigidas ao IPEN (...): Respondidas no Memorando 292 (0542197).

- A recomendação 10 se des�na ao CDTN (...): Respondida no Despacho SERFI (0482018).

- A recomendação 11 se des�na ao IEN (...): Respondida no Despacho DIEN (0549382).

- A recomendação 12 se des�na ao CRCN-NE (...): Respondida no Despacho DCRCN-NE (0593122).
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A Nota Técnica se propõe a analisar as providências informadas e atualizar o status das recomendações n°
8 a 12.

 

2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Recomendação 8: Considerando que alguns pedidos de Lu-177 ao IPEN são feitos indicando a
quantidade em doses e não em mCi, divulgar no sítio eletrônico do IPEN qual a atividade em mCi
corresponde a uma dose de Lu-177.

O Memorando nº 292/2020/DIPEN, de 24/07/2020 (SEI nº 0542197), apresentou a seguinte 
manifestação:

(...) informamos que o IPEN/CNEN não fornece doses de Lutécio-177. A medida correta rela�va ao
produto é sua a�vidade (mCi). Conforme exposto pelo Chefe do Serviço de Gestão Comercial
(SEGCL), no Despacho SEGCL (SEI nº 0536746), mesmo que os clientes solicitem as aquisições por
meio de doses, a área comercial do IPEN/CNEN realiza contato, normalmente por telefone pela
celeridade do meio, buscando adequar o pedido à unidade correta (mCi) e à necessidade do cliente.
Destaca-se, conforme o citado despacho, que a SEGCL também fez avaliação quanto ao aspecto de
unidade em outros produtos ofertados pelo IPEN/CNEN, para se evitar desencontros quan�ta�vos
no atendimento das demandas. Dessa forma, apesar da linguagem u�lizada pelos clientes, o correto
é o fornecimento por meio da a�vidade (mCi), como unidade de venda.

 

A manifestação reproduzida acima já havia sido apresentada quando da execução da auditoria, conforme
Memorando DIPEN nº 64/2020, mencionado no Relatório AUD 8/2020.

A recomendação tem como obje�vo evitar a realização de pedidos de Lu-177 com indicação da
quan�dade em doses e não em mCi, por meio de divulgação no sí�o eletrônico do IPEN da
correspondência entre a a�vidade em mCi e dose de Lu-177.

Ainda que o fornecimento se dê em a�vidade, e não em dose, o registro do pedido do cliente em dose
pode provocar fragilidades no controle do Ins�tuto e causar divergência entre o pedido e a entrega,
acarretando problemas na relação com os clientes.

Pelo exposto, o IPEN não divulgou no sí�o eletrônico do IPEN qual a a�vidade em mCi corresponde a uma
dose de Lu-177.

Diante disto, reitera-se a recomendação.

 

Recomendação 9: Jus�ficar os valores de GEPR pagos a servidores não relacionados nos relatórios
mensais de produção do IPEN referentes ao exercício de 2019, uma vez que se constatou que
aproximadamente 50% dos beneficiários não constam dos relatórios de produção, levando a indícios
de pagamento indevido no valor de R$ 976.004,00. Rever tais pagamentos e adotar as medidas devidas
para a res�tuição dos valores pagos indevidamente.

 

O Memorando nº 292/2020/DIPEN, de 24/07/2020 (SEI nº 0542197), apresentou a seguinte 
manifestação:

Quanto à Recomendação nº 9 do Relatório de Auditoria discu�do, por um interpretação
equivocada da solicitação presente no Memorando nº 17/2020-AUD (SEI nº 0364551),
apresentamos informações incompletas sobre os servidores que fazem jus à GEPR, no caso apenas
aqueles lotados no CECRF. Como previsto no Decreto nº 8.421/2015, um conjunto de a�vidades de
suporte, além da produção em si (processos de transformação), garante o pagamento da referida
Gra�ficação. Contudo, os servidores que executaram essas a�vidades de suporte não foram
englobados na primeira listagem enviada - Relatório Mensal de Servidores na Produção 2019 (SEI
nº 0389637).
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Desta forma, a fim de atualizar a informação prestada anteriormente, anexamos ao processo o
conjunto de documentos que comprova à justa percepção da GEPR, pelos servidores deste
IPEN/CNEN (SEI nº 0542277 ), em 2019. Trata-se do compilado de documentos que são enviados
mensalmente pelas áreas, referentes ao mês anterior, e publicados na Intranet desse Ins�tuto.
Registra-se que essas publicações tratam apenas dos servidores que efe�vamente par�ciparam do
processo de produção dos radiofármacos, em todos os casos previstos no Decreto nº 8.421/2015,
sendo que a previsão da escala não é publicada.

Destaca-se o fato de que 2019, foi o ano de implantação do SEI na CNEN. Assim, nos primeiros
relatórios encontram-se alguns equívocos de preenchimento, sobretudo nas datas do cabeçalho.
Contudo o relatório extraído do SIAPE, bem como as datas de assinatura dos documentos,
demonstram quais são os servidores que fazem jus ao recebimento da GEPR, permi�ndo uma
análise do conjunto.

 

Pela sua manifestação, o gestor reviu os pagamentos realizados a �tulo de GEPR no exercício de 2019 e
considerou que não houve pagamentos indevidos:

(...) anexamos ao processo o conjunto de documentos que comprova à justa percepção da
GEPR, pelos servidores deste IPEN/CNEN (SEI nº 0542277 ), em 2019).

 

A jus�fica�va apresentada pelo gestor é de que os servidores beneficiários da gra�ficação que não
estavam relacionados nos relatórios mensais de produção do IPEN fazem jus à gra�ficação por
trabalharem em a�vidades de suporte, abrangidas pelo Decreto nº 8.421/2015. Pela sua manifestação,
considera-se a recomendação atendida.

Registra-se que o documento SEI nº 0542277 não foi objeto de análise da AUD.

De qualquer forma, registra-se a recomendação adicional para o gestor avaliar a necessidade de alocar
servidores em a�vidades de suporte em quan�ta�vo equiparado de servidores em a�vidade de produção
do Centro de Radiofarmácia, onerando em aproximadamente R$ 1 milhão a folha de pagamento do
Ins�tuto do exercício de 2019.

 

Recomendação 10: Jus�ficar a necessidade de manter 17 servidores na produção de radiofármacos e
radioisótopos no CDTN no mês de dezembro de 2019, considerando que a produção foi bastante abaixo
da média neste mês, equivalente a 200 mCi.

O Despacho SERFI nº 0482018, de 27/05/2020, encaminhado pelo Despacho DCDTN nº 0482126,
apresentou a seguinte manifestação:

No mês de dezembro de 2019, problemas técnicos impediram o funcionamento do cíclotron entre os
dias 03 e 26/12/19. Houve produção no dia 02/12 e no dia 27/12/19. O problema enfrentado na
época foi relacionado ao selo mecânico da bomba de refrigeração do cíclotron, uma peça
importada, cujo processo de subs�tuição para posterior manutenção da bomba acabou sendo
extremamente demorado. A bomba foi enviada à empresa terceirizada para troca do selo no dia
09/12, porém só retornou ao CDTN na semana do dia 23/12/19. Foi necessário contactar a GE para
conclusão da instalação da bomba e testes dos equipamentos, para finalmente viabilizar a produção
no dia 27/12/19.

Neste período (entre os dias 03 e 26/12/19), todo sistema/equipamento/instalação relacionado à
produção precisou de assistência/manutenção, assim como a atualização de assuntos regulatórios e
questões de garan�a da qualidade. Diversas a�vidades foram realizadas pela equipe da UPPR,
composta pelos servidores mencionados acima. Entre essas a�vidades podemos relacionar:
recebimento de materiais, análise de matéria-prima, manutenção e calibração de equipamentos,
validação de métodos, revisão de documentos, manutenção do sistema de gestão da qualidade,
monitoramento ambiental das áreas classificadas, acompanhamento de testes de esterilidade,
limpeza e manutenção das áreas e equipamentos de produção, compras e controle de estoque,
reposição de gases e nitrogênio, análise de água purificada, controle de meios de cultura e
manutenção de cepas de referência, entre outros, comunicação com o cliente, elaboração de
documentação de renovação de registro, entre outras.
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As a�vidades desempenhadas pelos profissionais da equipe da UPPR do CDTN no período de 03 a
26/12/2019 não estão diretamente relacionadas à produção de radioisótopos e radiofármacos conforme
relação apresentada no Anexo do Decreto nº 8.421/2015, e, portanto, não jus�ficam o pagamento da
GEPR naquele mês.

Desta forma, cabe ao gestor atestar os servidores que efe�vamente trabalharam na produção de
radioisótopos e radiofármacos nos dias 02/12/2019 e 27/12/2019 e tomar as providências necessárias
para res�tuição dos valores pagos indevidamente, se for o caso.

Diante do exposto, reitera-se a recomendação.

 

Recomendação 11: Jus�ficar a necessidade de manter equipe de 29 a 31 servidores na produção de
radiofármacos do IEN durante todo o exercício de 2019, considerando a relevante variação na
quan�dade mensal de produção, de 25 a 356 mCi.

O Despacho DIEN nº 0549382, de 24/07/2020, informou o que segue:
A complexidade de um processo de produção de radiofármacos, com o uso de aceleradores do �po
Cíclotron, e o número de profissionais necessários para a sua implementação, independem da
a�vidade final do radiofármaco fornecido aos pacientes, pois é realizado seguindo as mesmas
etapas, independentemente do número de doses de radiofármacos a ser produzido.

Melhor explicando, é possível afirmar que, tanto para produzir 1 mCi, quanto para produzir 100 mCi
de a�vidade, faz-se necessário, primeiramente, ligar o Cíclotron CV-28, o que só é possível com a
operação simultânea de sistemas como: exaustão, refrigeração, ar comprimido, nitrogênio líquido,
água gelada, quadro elétrico e blindagens. O que varia em função da a�vidade radioa�va a ser
produzida é o tempo de irradiação, ou seja, o tempo de duração dessa etapa, observando que essa
variação não é linear.

Por questões de segurança radiológica, a irradiação só pode ser realizada com o monitoramento das
taxas doses de radiação a que os profissionais envolvidos no processo ficam expostos, além dos
índices de radiação registrados no ambiente entorno.

Após o final da irradiação, depois de um tempo de espera de algumas horas, é feito o transporte do
material produzido, iodo 123, entre a célula de irradiação e a célula de processamento químico. O
transporte é feito por duto próprio, devidamente blindado e monitorado por detector de radiação.

O processamento químico, que consiste na marcação da molécula específica, é feito no interior de
uma célula de processamento blindada com chumbo e man�da em atmosfera estanque. O
funcionamento da célula de processamento também depende dos mesmos sistemas auxiliares
empregados na irradiação e dos procedimentos de radioproteção.

Na sequência, é feito o controle de qualidade de pureza radioquímica, radionuclídica e biológica do
produto. Essa etapa é fundamental para garan�r que esse material esteja em condições de ser
aplicado nos pacientes.

Antes da liberação para envio aos hospitais, ainda são necessárias as etapas de acondicionamento
em embalagem própria, expedição da documentação necessária e finalmente o monitoramento
radiológico do embalado final e do veículo que efetuará o transporte.

Em cada uma dessas etapas é fundamental contar com apoio de equipes capacitadas para atender
possíveis falhas dos sistemas de informá�ca e engenharia.

Também são etapas integrantes, durante todo o processo, a garan�a da qualidade e o controle de
estoque de insumos no decurso da produção.

Há de se considerar também que a idade avançada, não só do Cíclotron CV-28 do IEN, mas também
do sistema de alvo para irradiação e das células de processamento, aumentam consideravelmente
os riscos de falhas durante esses processos. Essas panes nos obrigam muitas vezes a disponibilizar
a�vidades menores do que as demandadas por nossos clientes, contribuindo para a ocorrência de
oscilações como apontadas pela Auditoria. 

Como exemplo, é importante ressaltar que no mês de novembro de 2019, quando o IEN registrou a
produção de apenas 25 mCi, a DIRAD fez uma parada na comercialização de iodeto de sódio-123 e
123-MIBG, para realizar uma manutenção maior no CV-28 (entre os dias 07/11/2019 a
03/12/2019). Esse fato jus�fica a pequena quan�dade produzida naquele mês.



31/03/2021 SEI/CNEN - 0602769 - Nota Técnica

https://sei.cnen.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=859976&infra_siste… 5/11

Outras reduções de fornecimento observadas em 2019 também foram consequências de panes, em
decorrência principalmente do tempo de uso dos equipamentos. As intervenções necessárias sempre
são mais demoradas em razão dos níveis de radiação que os equipamentos empregados
apresentam. Esse fato faz necessário muitas vezes a par�cipação de um número maior de
profissionais para o compar�lhamento das doses de exposição.

Além disso, outra razão que explica a diferença na variação da quan�dade mensal produzida é a
própria demanda dos clientes, que pode variar ao longo dos meses. 

 

As áreas que desenvolvem a�vidades associadas com a produção de radiofármacos do IEN são as
seguintes: (1) Divisão de Radiofármacos - DIRA, (2) Divisão de Segurança e Proteção Radiológica -
DISPR, (3) Divisão de Gestão e Infraestrutura – DIGIN e (4) Serviço de Tecnologia de Informação e
Comunicação.

Essas áreas possuem caracterís�cas específicas que também contribuem para jus�ficar a
necessidade de uma equipe com a quan�dade de par�cipantes observada em 2019 (29 a 31
servidores).

 

(1) Divisão de Radiofármacos - DIRA

Tratando especificamente do número de profissionais da DIRAD que atuavam na produção em 2019,
a seguir está relacionado o  quan�ta�vo para cada etapa do processo.

Irradiação - são necessários: dois operadores para o CV-28, especialmente nas irradiações que
perduram mais de três horas; dois técnicos para a operação das u�lidades do prédio do acelerador;
e adicionalmente é necessário um técnico de química para a operação do sistema de alvo de gás
xenônio. O número mínimo de servidores da DIRAD envolvidos na etapa foi de cinco profissionais.

Transferência da a�vidade - são necessários: um técnico de química para operar o sistema KIPROS
e um técnico de mecânica para a transferência de nitrogênio líquido. O número mínimo de
servidores da DIRAD envolvidos na etapa foi de dois profissionais.

Processamento químico na célula quente -  para o desenvolvimento dessa etapa são necessários:
um farmacêu�co, um químico e dois técnicos. Na operação das u�lidades de apoio ao laboratório,
mais um técnico. O número mínimo de servidores da DIRAD envolvidos nessa etapa foi de cinco
profissionais.

Controle de qualidade -  para o desenvolvimento dessa etapa são necessários: um farmacêu�co,
dois técnicos e dois �sicos. O número mínimo de servidores da DIRAD envolvidos nessa etapa foi de
cinco profissionais.

Garan�a da Qualidade, supervisão e apoio - Cada uma dessas etapas demandam a supervisão das
chefias das três instâncias envolvidas (DIRAD, SERAD e SECIC) e mais dois profissionais que atuam na
garan�a da qualidade e no controle de estoque dos insumos usados durante o processo. O número
mínimo de servidores da DIRAD envolvidos nessa etapa foi de cinco profissionais.

Os 22 servidores da DIRAD relacionados a seguir atuaram no processo de produção de
radiofármacos durante o ano de 2019, sendo que quatro desses servidores não receberam a GEPR,
por terem jornadas de 24 horas semanais.

[...]

 

(2) Divisão de Segurança e Proteção Radiológica - DISPR

O atendimento às demandas de Proteção Radiológica do IEN se faz por meio de equipes
previamente designadas para atender as inúmeras instalações, que inclui um reator de pesquisas,
um complexo de aceleradores e de produção de radiofármacos, um depósito intermediário de
rejeitos radioa�vos e cerca de 20 laboratórios diversos que possuem equipamentos emissores de
radiação ionizantes ou fontes radioa�vas. Atualmente, a equipe dedicada à Proteção Radiológica
conta com 11 pessoas, incluindo a chefia.

Nos termos da norma da CNEN 3.02 – Serviço de Radioproteção, as a�vidades de um serviço
radioproteção envolve:

1. Controle de trabalhadores;

2. Controle de áreas;

3. Controle do meio ambiente e da população;
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4. Controle de fonte e rejeitos;

5. Controle de equipamentos;

6. Treinamento de trabalhadores;

7. Registros.

 

Todas essas funções se aplicam em menor ou maior grau ao processo de produção de radiofármacos
no IEN, e são executadas pelas equipes anteriormente indicadas.

Além dessas atribuições, são operados pela Proteção Radiológica do IEN três laboratórios de apoio
às a�vidades de radioproteção e cujo excedente é disponibilizado para a sociedade na forma de
prestação de serviços:

- Laboratório de Dosimetria Termoluminescente – Ambiental (LDOS)

- Laboratório de Radiometria e Espectrometria (LARE)

- Laboratório de Medidas de Radônio (LARAD).

Todos estes serviços são prestados pelos mesmos 11 servidores já mencionados, sendo que 3 deles
atendem jornada reduzida de 24 horas semanais, o que limita a sua designação para algumas
tarefas, especialmente quando se requer permanência além da sua jornada diária.

O processo de produção de radiofármaco se dá em quatro etapas bem dis�ntas, todas com a
par�cipação direta de integrantes da Proteção Radiológica:

1. a primeira refere-se a irradiação do alvo, normalmente feita no dia anterior ao processamento,
quando um técnico faz os monitoramentos de área necessários e libera a operação, levando em
conta a a�vidade a ser produzida, corrente necessária e o tempo de irradiação. Executa ainda o
controle de acesso, promove a restrição de áreas, etc. Não é incomum esta etapa avançar pela
noite, podendo chegar às 21h00;

2. a segunda etapa se refere ao processamento, que acorre no dia posterior, pela manhã, onde
igualmente o técnico da Proteção Radiológica faz os monitoramentos necessários, com foco nos
riscos de incorporação por aerossóis radioa�vos, que porventura possam estar presentes no
laboratório ou liberados pela chaminé da célula de processamento;

3. em seguida inicia-se o processo de controle de qualidade, quando igualmente a Proteção
Radiológica atua, monitorando as a�vidades desenvolvidas pelos técnicos no laboratório específico;

4. a úl�ma etapa consiste da expedição do radiofármaco, momento em que uma série de
documentos precisam ser preenchidos e conferidos, para liberar o transporte dos embalados. Sendo
um processo pra�camente manual, e que requer celeridade, considerando o natural decaimento
radioa�vo e/ou o agendamento prévio de transporte aéreo a cargo do transportador, etc, é vital ter-
se cuidado nas medidas, nos lançamentos e nas conferências, para evitar-se, por exemplo, envios
indevidos ou inconformidades no atendimento da legislação de transporte, o que poderá implicar na
não aceitação pelo transportador aéreo, ou implicações legais caso haja abordagem policial,
quando do transporte rodoviário. Nesta etapa são realizados monitoramento de contaminação na
blindagem, monitoramento do embalado, monitoramento do veículo e emissão e conferência da
documentação para expedição, já referida. Requer-se idealmente 3 pessoas.

 

Outro aspecto relevante é que o ciclotron CV-28 é um equipamento an�go, que apresenta
frequentemente inúmeros problemas técnicos, o que requer ro�neira manutenção preven�va e
corre�va para manter-se operacional. Essa a�vidade, em regra, envolve o acesso a áreas “quentes”
da instalação, sujeitas à altas dose de radiação, à contaminação externa e até a incorporação de
par�culas a�vadas, requerendo um controle rigoroso por parte da Proteção Radiológica, de
maneira garan�r que os trabalhadores envolvidos se mantenham dentro dos limites de dose
preconizados em norma. Uma das abordagens u�lizadas para minimizar as doses é o revezamento
da exposição, e isso inclui também os profissionais de radioproteção.

Naturalmente, a etapa de controle de dose não se restringe à realização dos levantamentos
radiométricos, como a realização das medidas de radiação de campo e de contaminação de área,
mas também: (a) a verificação se os envolvidos no processo portam os dosímetros necessários, (b) o
recolhimento mensal e envio dos dosímetros ao laboratório externo para leitura, (c) o recebimento e
análise dos resultados, (d) a consolidação dos históricos individuais de Dose, (e) a promoção da
coleta de excreta e envio para análise em laboratório de bioanálise externo, (f) o agendamento e a
realização dos exames de corpo inteiro em laboratório externo e (g) a análise e a elaboração dos
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relatórios específicos para dar a publicidade necessária. Este processo implica em verificações
constantes pelos responsáveis, bem como nas aprovações necessárias.

Os argumentos acima permitem deduzir que, no caso do IEN, não é viável manter-se uma equipe da
proteção radiológica exclusivamente dedicada às a�vidades de suporte à produção de
radiofarmácia e, por isso, as operações têm a par�cipação em números que flutuam entre 5 e 8
pessoas da DISPR, a depender das sazonalidades naturais, como licenças, férias, etc.. É importante
considerar, mais uma vez, que este número é pouco influenciado pela a�vidade produzida.

 

(3) Divisão de Gestão e Infraestrutura – DIGIN

Compete a Divisão de Gestão e Infraestrutura assegurar que possíveis intercorrências associadas
com a produção de radiofármacos sejam corrigidas a tempo de evitar impactos nos seus resultados.

Em 2019, três servidores da Divisão, com competências dis�ntas, es�veram escalados para atuarem
no apoio às necessidades de manutenção de equipamentos e sistemas associados à produção. Do
Setor de Engenharia, um engenheiro mecânico e um engenheiro elétrico, com conhecimentos
técnicos para agirem em caso de falhas relacionadas aos sistemas mecânicos e elétricos (prediais e
industriais); e um técnico do setor de manutenção predial, com atuação dedicada às intercorrências
a�nentes à manutenção predial, manutenção de equipamentos e sistemas de refrigeração e
execução de manobras nos sistemas de alta tensão das subestações.

 

(4) Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação

A produção de radiofármacos precisa também contar com o apoio de equipes capacitadas no
atendimento de possíveis correções de falhas dos sistemas de informá�ca, em todas as etapas do
processo produ�vo.

O Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC/IEN tem como atribuição as seguintes
a�vidades relacionadas a produção:

1. Garan�r a disponibilidade da rede de comunicação de dados u�lizada produção de
radiofármacos;

2. Desenvolver e manter os sistemas de informação u�lizados na comercialização da produção de
radiofármacos;

3. Atuar na manutenção da infraestrutura computacional que atende aos vários setores envolvidos
com a produção.

 

A equipe do SETIC/IEN é composta por 4 servidores. Nenhum deles possui o conhecimento específico
necessário para o atendimento das 3 demandas apresentadas. Por isso, a solução adotada foi a
estabelecer uma escala composta por uma equipe de 3 servidores de TIC, ou seja, com pelo menos 1
especialista por a�vidade.

 

Com os argumentos apresentados, esperamos ter jus�ficado a necessidade de compor equipes com
o número de integrantes que atualmente exercem as a�vidades associadas à produção, mesmo nos
meses em que ocorrem baixas na a�vidade de radiofármacos produzidos.

 

O gestor apresentou minuciosa jus�fica�va e não cabe a AUD entrar no mérito de seus argumentos. Cabe
sim reforçar a recomendação n° 3 deste Relatório, para que, em âmbito da gerência centralizada do
processo de produção e comercialização de radiofármacos e radioisótopos da CNEN, a DPD acompanhe
mensalmente a produção e a alocação de servidores na produção em cada unidade produtora.

Reforça-se, ainda, a recomendação n° 1 deste Relatório, para que se defina estratégia a ser adotada no
âmbito de seus Ins�tutos com relação à produção de radiofármacos e radioisótopos, tendo em vista o
posicionamento do CDPNB pela necessidade da ampliação da flexibilização do monopólio da União,
considerando principalmente a precariedade da produção do IEN e do CRCN-NE.

Pelo exposto, considera-se a recomendação atendida.
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Recomendação 12: Mesmo considerando as a�vidades desenvolvidas pelos servidores da equipe de
produção de radiofármacos do CRCN-NE em 2019, apresentadas no Despacho nº 0427748, jus�ficar a
necessidade de manter equipe de 11 servidores na produção durante todo o exercício de 2019,
levando-se em conta a ausência de produção.

O Despacho DCRCN-NE nº 0593122, de 30/08/2020, encaminhado pelo Despacho DCRCN-NE nº
0593126, apresentou a seguinte manifestação:

(...) na Radiofarmácia do CRCN/NE estão lotados 11 servidores, já contando com o responsável pela
área, divididos os outros 10 servidores entre os demais Serviços, ou seja, Serviço da Produção,
Serviço do Controle de Qualidade, Serviço da Garan�a da Qualidade e Serviço de Suprimentos.

Vale destacar que, como Radiofarmácia, existe a necessidade de atendimento a legislações, dentre
elas a RDC 301/2019 e IN 37/2019, ambas da Anvisa, que preconizam em relação ao pessoal que
deve atuar numa Radiofarmácia, conforme transcrito abaixo:

 

RDC 301/2019

“Art. 29. O fabricante deve possuir um organograma em que as relações entre os Responsáveis pela
Produção, Controle de Qualidade e, quando aplicável, o Responsável pela Garan�a da Qualidade ou
Unidade da Qualidade, e a posição do Responsável Técnico sejam claramente apresentados na
hierarquia gerencial.

Do pessoal-chave

Art. 33. A administração superior deve designar o Pessoal-Chave da Gestão, incluindo o Responsável
pela Produção, o Responsável pelo Controle de Qualidade, Pessoa(s) Delegada(s) pelo Sistema de
Gestão da Qualidade Farmacêu�ca para a liberação dos produtos.

Parágrafo único. Deve haver independência entre o Responsável pela Produção e as Pessoa(s)
Delegada(s) pelo Sistema de Gestão da Qualidade Farmacêu�ca designada(s) para as liberações dos
produtos.

Art. 34. As posições-chave, normalmente, devem ser ocupadas por pessoal em tempo integral.

Art. 35. Os Responsáveis pela Produção e Controle de Qualidade devem ser independentes entre si”.

  

IN 37/2019

“Do pessoal

Art. 18. Todas as operações de fabricação devem ser realizadas sob a responsabilidade de pessoal
com conhecimento adicional em radioproteção.

Art. 19. O pessoal envolvido na produção, controle analí�co e liberação de medicamentos
radiofármacos deve ser adequadamente treinado em aspectos específicos do sistema de gestão da
qualidade de medicamentos radiofármacos.

Art. 20. O responsável técnico deve ter a responsabilidade geral pela liberação dos produtos.

Art. 21. Todo o pessoal envolvido com a�vidades em áreas onde produtos radioa�vos são
fabricados, incluindo os envolvidos com limpeza e manutenção, deve receber treinamento adicional
adaptado a esta classe de produtos.

Art. 22. Quando as instalações de fabricação forem compar�lhadas com ins�tuições de pesquisa, o
pessoal de pesquisa deve ser adequadamente treinado em regulamentações de BPF.

Parágrafo único. A unidade de qualidade deve revisar e aprovar as a�vidades de pesquisa para
garan�r que elas não representem qualquer risco para a fabricação de medicamentos
radiofármacos”.

 

Desde 2019, os servidores da Radiofarmácia vêm desempenhando diversas a�vidades, atendendo
um plano de ação organizado pela Garan�a da Qualidade, de forma a se adequar, em função da
publicação do novo marco regulatório para as indústrias farmacêu�cas. As diversas a�vidades
desempenhadas, quer sejam no Serviço de Produção, Serviço de Controle de Qualidade ou Serviço
de Suprimentos, a�vidades essas que independem de estar havendo produção comercial ou não,
inclusive, tendo como um dos resultados, a Renovação do Cer�ficado de Boas Prá�cas de Fabricação
emi�do pela Anvisa e publicado no DOU no mês de agosto de 2020. Dentre as a�vidades, temos:   

Garan�a da Qualidade
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- Elaboração de um Plano de adequação da DIPRA à RDC/301/2019 e Instruções Norma�vas,
contendo: A análise de Lacunas, A Análise de Risco e o Plano de Ações Corre�vas;

- Elaboração do Plano de manutenção Preven�va e Corre�va da DIPRA, contendo: o PMPC, o POP,
registros e checklists;

- Elaboração e estruturação do Sistema de Qualidade Farmacêu�ca da indústria;

- Elaboração do HMP – Histórico de Mudança do Produto, contendo: Relatórios de Controle de
Mudanças, PATE e o HMP;

-Elaboração do Programa de Revisão Periódica do Produto, contendo: POP, cronograma e relatório;

- Revisão e aprimoramento na gestão documental da Garan�a da Qualidade.

- Elaboração do programa de Gerenciamento de Riscos à Qualidade – SGRQ;

- Elaboração do Sistema CAPA – Ações Corre�vas e Ações Preven�vas;

- Executar a Autoinspeção anual da DIPRA.

 

Controle de Qualidade

- Revalidação do método de solventes residuais, para adequação à nova condição de temperatura
do laboratório de controle de qualidade �sico químico;

- Implantação de ferramenta esta�s�ca para acompanhamento de processo produ�vo referente ao
controle da qualidade do FDG;

- Elaboração/implantação do plano de manutenção preven�va e corre�va dos equipamentos crí�cos
do Controle de Qualidade, totalizando 16 equipamentos e acompanhamento na execução de tais
serviços;

- Acompanhamento e efe�vação do calendário de calibração e qualificação externa dos
equipamentos crí�cos do Controle;

- Execução das calibrações e qualificações internas de alguns equipamentos crí�cos do Controle de
Qualidade;

- Elaboração e acompanhamento de todos os processos de compras de insumos do Controle de
Qualidade e contratação de serviços de manutenção de todos os equipamentos do Controle; bem
como o processo de importação direta de um detector de Iodeto de sódio, haja vista que o único
detector para espectrometria gama da DIPRA ficou inoperante no início de agosto de 2019;

- Efe�vação de ações que contribuíram para a renovação do Cer�ficado de Boas Prá�cas de
Fabricação da DIPRA em agosto de 2020;

- Efe�vação de ações para adequação dos laboratórios ligados ao Serviço de Controle de Qualidade
da DIPRA à RDC/301/2019.

- Efe�vação de ações para elaboração do Sistema CAPA – Ações Corre�vas e Ações Preven�vas no
Serviço de Controle da Qualidade em Radiofármacos da DIPRA;

- Atuação das servidoras da DIPRA na autoinspeção no programa de Autoinspeção anual da DIPRA,
na qualidade de auditoras interna;

- Abertura e acompanhamento do processo de contração do serviço de análises de águas da DIPRA,
bem como acompanhamento do técnico da empresa durante as coletas de água na DIPRA e
posterior ateste de NF no SEI sobre a efe�vação do serviço.  

 

Serviço da Produção

- Manutenção preven�va e corre�va dos equipamentos da produção;

- Manutenção preven�va e corre�va dos equipamentos auxiliares a produção (Grupo Gerador,
Central de Ar Condicionado, Compressor de Ar);

- Manutenção do calendário de calibração e qualificação dos sistemas e equipamentos;

- Manutenção das BPF em toda planta fabril, requisito para renovação do Cer�ficado de Boas
Prá�cas de Fabricação de Medicamentos;

- Adequação e cumprimento de diversas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-
ANVISA, também como requisito para renovação das Boas Prá�cas de Fabricação de
Medicamentos, o que resultou recentemente (agosto 2020) na renovação do Cer�ficado de BPF pela
ANVISA;
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- Manutenção das exigências da documentação da Garan�a da Qualidade quanto a produto e
processos produ�vos;

- Realização de autoinspeção por cada um dos servidores para análise con�nua da qualidade nos
diversos laboratórios e sistemas da Produção;

- Revisão de documentos da produção, POP’s, Registros, Protocolos de qualificação e de
validação de diversos equipamentos e sistemas em atendimento a solicitações/exigências da
Garan�a da Qualidade;

- Manutenção das estruturas �sicas da Unidade com ações voltadas para partes estruturais como
alvenaria, sistema hidráulico, sistema elétrico, telhado etc. 

 

Serviço de Suprimentos

- Planejamento Orçamentário da DIPRA;

- Planejamento, operacionalização, controle de processos de contratação de serviços, no mercado
nacional e internacional;

- Acompanhamento de processos para renovação de contratos con�nuados dos Laboratórios de
Controle de Qualidade e Laboratório de Produção de Radiofármacos;

- Elaborar, revisar e implantar documentação rela�va a: Avaliação de Fornecedores;

- Realizar todos os procedimentos para entrada de insumos, matérias-primas e materiais diversos no
Almoxarifado da Radiofarmácia;

- Realizar todo Gerenciamento de Resíduos da DIPRA;

- A�vidades Desenvolvidas no Apoio no Grupo de Garan�a da Qualidade

 

Apresenta-se a mesma análise da recomendação anterior, dirigida ao IEN.

O gestor apresentou minuciosa jus�fica�va e não cabe a AUD entrar no mérito de seus argumentos. Cabe
sim reforçar a recomendação n° 3 deste Relatório, para que, em âmbito da gerência centralizada do
processo de produção e comercialização de radiofármacos e radioisótopos da CNEN, a DPD acompanhe
mensalmente a produção e a alocação de servidores na produção em cada unidade produtora.

Reforça-se, ainda, a recomendação n° 1 deste Relatório, para que se defina estratégia a ser adotada no
âmbito de seus Ins�tutos com relação à produção de radiofármacos e radioisótopos, tendo em vista o
posicionamento do CDPNB pela necessidade da ampliação da flexibilização do monopólio da União,
considerando principalmente a precariedade da produção do IEN e do CRCN-NE.

Pelo exposto, considera-se a recomendação atendida.

 

3. CONCLUSÕES

De acordo com os prazos acordados, foram apresentadas manifestações sobre as providências adotadas
pelos gestores para atendimento das recomendações n° 8 a 12.

Foram consideradas atendidas as recomendações n° 9, 11 e 12, foram reiteradas as recomendações n° 8
e 10 e foi apresentada uma recomendação adicional.

Solicita-se aos gestores apresentarem manifestação atualizada sobre as recomendações reiteradas e
sobre a recomendação adicional até 30/11/2020.

Da mesma forma, solicita-se apresentação de manifestação sobre as providências adotadas para atender
as recomendações 1 a 7 até 30/11/2020, conforme prazo acordado.

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana de Oliveira Resende, Auditor(a)-Chefe, em
08/09/2020, às 06:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de
dezembro de 2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0602769 e
o código CRC 23629D9A.
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