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 4 REATORES NUCLEARES DE PESQUISA 
 100 W - 5 MW 

 6 ACELERADORES CICLOTRONS 
 Siemens (11 MeV)  
 IBA (18/9 MeV, 30 MeV) 
 TCC (24 MeV) 
 GE (18 MeV) 
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DE ELÉTRONS 
 1.5 MeV 

30 MeV 11 MeV 

100 W 
5 MW 

1.5 MeV 

Hot Cells 

 4 IRRADIATORES GAMMA 
 Multipropósito (2 MCi) 
 Gamacell (12 kCi) 
 Panorâmico (5 kCi, 60 kCi) 



Organograma 



Missão e Visão 
 

MISSÃO  

"Nosso compromisso é com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, produzindo 
conhecimentos científicos, desenvolvendo tecnologias, gerando produtos e serviços de maneira segura e 

formando recursos humanos nas áreas nuclear e correlatas“ 

 

VISÃO  

"Ser uma referência nacional e internacional, na Pesquisa, Desenvolvimento, Ensino e Produção e na criação 
de novas oportunidades em ciência e tecnologia nas áreas de atuação institucional para o bem estar social, 

comprometido com a inovação, a segurança e o desenvolvimento sustentável do país“ 

 

 

        As Atividades do IPEN estão agrupadas em três Funções Finalísticas: 

• Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia 

• Produtos e Serviços  

• Ensino 

• Inovação 

 
   

 



Recursos Humanos 

 662 Servidores ativos (200 Dr. e 92 MSc.) 
 

 82 Pesquisadores voluntários 

 316 Colaboradores terceirizados  

 1.077 Alunos (pós-graduação e projetos)  

   257 Alunos de Iniciação Científica  

   142 Pós-Doutorados 
 

Total IPEN: 2.137 + Startups (600) =  

2.737 profissionais 



Edital FAPESP/SDECTI-SP 
Modernização ICT’s 

Projeto: "Capacitação Científica, Tecnológica e em Infraestrutura 
em Radiofármacos e Radiações a Serviço da Saúde” 

 
 

Recursos serão destinados à capacitação científica, tecnológica e 
também para infraestrutura na área de radiações a serviço da saúde. 

 
Selecionadas 12 propostas entre os 20 institutos de pesquisa do Estado de São 

Paulo, aos quais serão disponibilizados R$ 120 milhões. 
 
 

Em 2018, o IPEN foi o instituto de pesquisa que mais captou recursos:  
 

R$ 13,6 milhões + bolsa extra de Jovem Pesquisador.  

 



Novo Curso de Pós-Graduação 
Mestrado Profissional 

 
 
 
 
 
 

NOVO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Tecnologia das Radiações em Ciências da Saúde  
(Profissional, stricto sensu) 

 
 

Atendimento à demanda do mercado de trabalho de hospitais e clínicas, por 
profissionais que tenham conhecimento mais aprofundado nessa área. 

 
 

Submição:  Outubro /2017 para avaliação da CAPES 
Comitê:  Medicina II - Área Básica: Radiologia Médica 

 
Áreas de Concentração: 

 
Processos de Radiação na Saúde 

Radiofarmácia e Medicina Nuclear 
 

Ensino 



Convênios Acadêmicos 

10 Convênios Acadêmicos (2012 – 2018) 
 

• ITPAC de Porto Nacional – TO 
• ITPAC de Araguaína – TO 
• ITPAC de Palmas - TO 
• UNIVAÇO de Ipatinga – MG 
• IF de Rondônia – RO 
• IF de São Paulo – SP 
• SENAI de São Paulo – SP 
• IPTAN de São João del Rei – MG 
• FATEC de Itaquera – SP 
• Fundação S. Francisco Xavier – Ipatinga/MG 
 

Oferta de aproximadamente 300 alunos 

Titulações até o momento: 31 



 Internacionalização 

4 Convênios Internacionais assinados em 2018: 
 

• 21/06/2018 - University of Nebraska-Lincoln (UNL), Nebraska, USA 

• 18/06/2018 - Universidade de La Laguna, Espanha 

• 04/06/2018 - Facultad de Ciencias y Tecnologias – Universidad 

Nacional de Caaguazu (FCyT - UNCA), Coronel Oviedo, Paraguay 

• 13/03/2018 - Fraunhofer Institute for Organic Electronics, Electron 

Beam and Plasma Technology FEP 

30 Convênios Internacionais vigentes 
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Orientações Concluídas 



 EVOLUÇÃO DA PC DO IPEN - 2014-2018 

(Sem resumos) 

273 



Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

10/ano 

Depositadas em 2018 



Acordos de parceria IPEN/Empresa-2018  

Nome Empresa (R$) Total (R$) 

CTMSP - CLA 14.860.000,00        14.860.000,00  

Hospital ACCamargo - CR N.A. 

Hospital de Barretos - CR N.A. 

Petrobras resíduo - GRR  260.914,43 460.995,51 

Petrobras  resíduos infra - GRR 711.442,56  715.004,80 

Petrobras - Baterias Nucleares - CEN 3.657.703,76 4.937.687,51 

 
Total 19.490.060,75 20.973.687,82 

COPEL – CQMA  (serviço não rotineiro) em análise na 
procuradoria 

SIEVERT – CMR em análise na 
procuradoria 

SIEVERT - CQMA em análise na 
procuradoria 

3 
7 

10 

6 

2015 2016 2017 2018 

Número de acordos 



Centros de Pesquisa 



Centro de Tecnologia das 
Radiações - CTR 

 
 
 
 
 
 

• Pele de Tilápia para o tratamento de queimaduras e feridas em humanos 
       Alternativa da pele humana para transplante de queimadura – não necessita aguardar um doador. 

Colaboração de Pesquisa 
Instituto de Apoio ao Queimado (IAQ); 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC); 
Hospital São Marcos (PE) e 
Pronto Socorro para Queimados (GO). 

C 

a) e b) Válvulas confeccionadas com pericárdio bovino 
c) Prótese valvular cardíaca que se encontrava em posição mitral 
por 8 anos com calcificação nodular e rompimento ao redor de 
nódulos calcificados 

• Utilização do nanocompósito de óxido de grafeno no pericárdio bovino 
empregados em dispositivos cardiovasculares  

Colaboração de Pesquisa 
Incor – Instituto do Coração (Faculdade de Medicina/USP) 

• Aumento da resistência mecânica (rigidez e resistência à 
deformação plástica permanente) 
• Durabilidade (redução da calcificação) 
• Próteses biológicas convencionais apresentam falhas 
estruturais 

Destaques em P&D 



• Nova técnica de marcação com semente de Iodo-125 como localizador alvo 
para tratamento cirúrgico em câncer de mama 

 

Marcar o tumor com sementes de iodo-125 possibilita saber onde está o nódulo independente do tamanho e 
assim retirá-lo via cirurgia. 

Colaboração de Pesquisa 
Hospital Beneficência Portuguesa 

Esta técnica de marcação será utilizada em 3 casos: 
• Tumores de mama não páupaveis 
• Tumores de mama tratados com quimioterapia néo adjuvante 
• Marcação de Linfonodos comprometidos 

Marcação com semente de Iodo-125: 
Fonte sólida; claramente visível 

Destaques em P&D 

Produção 
1. Desenvolvimento e distribuição de sementes de 125I utilizadas em Braquiterapia, para tratamento de câncer; 
2. Desenvolvimento de fios de 192Ir para tratamento de câncer; 
3. Produção de fontes de referência para calibração ou aferição de curiômetros usuais da Medicina Nuclear.  

1 2 3 

Centro de Tecnologia das 
Radiações - CTR 



     

Biotério 
Rede de criopreservação, reprodução 
assistida e banco de germoplasma de 

animais de laboratório 

 

Vantagens:  
• Facilidade de Importação de 

animais (importar só o óvulo). 
• Preservação e conservação de 

linhagens especiais de pesquisa. 
Situação atual: 
Infraestrutura em fase de implantação 
com apoio do projeto FAPESP 
Modernização ICT’s. Equipe de 
pesquisadores em fase final de 
treinamento. 

Futuro do Biotério do IPEN 

Centro de Biotecnologia - CB 



     

• Terapia gênica baseada em hormônio de crescimento para tratamento de 
nanismo e de osteogênese imperfeita 

Colaboração de Pesquisa 
Hospital Albert Einstein 

Centro de Biotecnologia - CB 

Desenvolvimento de modelo animal em camundongos 
com osteogênese imperfeita (“doenças dos ossos de 
cristal”) tratados pela Terapia Gênica com Hormônio de 
Crescimento. O objetivo é minimizar os efeitos dessa 
doença. 

• Desenvolvimento de cultivos celulares tridimensionais para testes de 
radiofármacos produzidos no IPEN  

O objetivo é desenvolver modelos de cultivo celular 
suspenso capazes de fornecer esferóides tumorais. Esse 
modelo tridimensional serve para análise da potência de 
novos radiofármacos frente a modelos tumorais de câncer. 
A utilização desses esferóides apresenta expressivas 
vantagens em relação ao cultivo tradicional, uma vez que 
reproduzem o formato e as interações célula-célula 
existentes em tumores sólidos in vivo. 

Destaques em P&D 



Centro do Reator de Pesquisa - 
CRPq 

• Análise de poluição ambiental com biomonitores e correlação com índices de 
mortalidade. 
Líquens, que só se alimentam do material 
depositado e estão espalhados pela cidade, são 
usados como biomonitor de poluição do ar 
próximos aos grandes corredores. São analisados 
por Análise por Ativação Neutrônica e os elementos 
são correlacionados com dados da taxa de 
mortalidade por doenças cardiorrespiratórias da 
região. 

• Correlação de elementos químicos com doenças degenerativas do cérebro 

Tecidos de regiões do cérebro de pacientes 
diagnosticados com demência por testes clínicos e 
patológicos do banco de tecidos do IML de SP são 
analisados pela técnica de Análise por Ativação 
Neutrônica no reator IEA-R1 e é feita a correlação 
entre elementos químicos e a disfunção. 

Destaques em P&D 



     

• Tratamento de estenose mitral cardíaca por laser de alta intensidade 
Determinação in vitro das condições de irradiação laser 
e dos efeitos no colágeno na cordoalha da válvula 
mitral. Caso os dados obtidos pela pesquisa se 
confirmem em estudos in vivo, com acompanhamento 
longitudinal em suínos, esta estratégia poderá ser 
usada no futuro como uma nova opção terapêutica para 
o tratamento de pacientes com estenose mitral  

• Avaliação multimodal de tratamento de lesões de queimadura de pele por laser 
de pulsos ultra-curtos 

O estudo conclui pela validação do tratamento com 
laser de pulsos ultra-curtos de femtosegundos para 
queimaduras de pele, com a vantagem de minimizar o 
trauma operatório. A pesquisa traz evidências que a 
recuperação é mais rápida quando o tecido necrótico 
for removido através da utilização de laser.  
 

Colaboração de Pesquisa 
Incor – Instituto do Coração (Faculdade de Medicina/USP) 

Centro de Lasers e Aplicações- 
CLA 

Destaques em P&D 



• Cerâmicas de Nitreto de Silício contendo SiO2 e SrO para substituições ósseas 

O objetivo desta linha de pesquisa é desenvolver 
biocompósitos de nitreto de silício bioativos, contendo 
diferentes íons inorgânicos terapêuticos (estrôncio, 
magnésio e cálcio) para aumentar a formação óssea. O 
estrôncio, por exemplo, promove a proliferação de 
osteoblastos e aumenta o potencial do compósito para 
aplicações biomédicas  

• Complexação das nanopartículas de β-TCP puras com DNA 

Centro de Tecnologia das 
Radiações - CTR 

     
Centro de Ciência e Tecnologia 
de Materiais - CCTM 

Complexação do β-TCP com o DNA de interesse para 
aplicação em terapia gênica com o objetivo de inserção 
de genes sadios (ou genes terapêuticos), em um 
organismo, para substituir, suplementar ou ainda 
silenciar a expressão de genes inativos ou 
disfuncionais para o tratamento de doenças genéticas, 
câncer, entre outras. 

βTCP 
DNA βTCP 

DNA 

Destaques em P&D 



     
Centro de Química e Meio 
Ambiente - CQMA 

Destaques em P&D 

• Curativos avançados: “Hidrogéis com nanopartícula de prata e papaína 
estruturada para uso em ferimentos leves” e “Hidrogéis para tratamento de 
úlceras causadas pela leishmaniose” 

Curativo a base de água que alivia a dor à medida que possibilita umidificar o 
local do ferimento. O hidrogel produzido no IPEN é esterilizado por irradiação, 
evitando infecções oportunistas. O hidrogel tanto estimula o processo de 
cicatrização quanto previne a infecção da ferida.  

• Resinas poliméricas aplicados a dentística restauradora 

O objetivo deste projeto de P&D é chegar a produção de resinas poliméricas 
adicionadas de nanopartículas com atividade antibacteriana, aplicadas à 
odontologia restauradora. O objetivo é chegar a um produto que aplicado nos 
dentes, seja potencialmente bactericida, proteja contra a formação de 
biofilmes e de cáries secundárias, e também da sensibilidade dolorosa pós-
operatória. Os testes estão sendo feitos utilizando nanopartículas de MMT 
(Montmorilonida) carregadas de Metronidazol. O MMT possui uma área de 
superfície específica grande e exibe ótima habilidade de absorção de 
moléculas, o que justifica a utilização da nanopartícula como veículo de 
transporte de fármaco. 



Centro de Engenharia Nuclear - 
CEN 

• Dosimetria com sistema 3D para controle de qualidade em radioterapia 

• Estudos Dosimétrico pelo Método de Monte Carlo para Irradiação de Corpo 
Total 

Projeto na área de radioterapia do grupo de Física Médica em 
colaboração com o Hospital Beneficência Portuguesa de São 
Paulo.  

Estudo realizado em objeto simulador antropomórfico, utilizando 
materiais que simulam o tecido humano e câmara de ionização. Realiza-
se simulações de Monte Carlo para cálculo de dose nesse objeto, bem 
como medidas experimentais de dose para validação desses cálculos. A 
intenção é desenvolver novos procedimentos que auxiliem no 
planejamento  para irradiação  de corpo total na rotina clínica, com o 
intuito de aumentar a eficácia deste tipo de irradiação 

Destaques em P&D 



Centro de Metrologia das 
Radiações - CMR 

Destaques em P&D 

• Produção, caracterização e aplicação de nanopartículas de Gd2O3 e Er2O3 como 
radiossensibilizadores em feixes de radioterapia 

• Comparação entre os algoritmos de cálculos AAA e ACUROS XB para o 
planejamento do tratamento VMAT de múltiplas metástases cerebrais usando 
dosimetria OSL 
O objetivo da pesquisa é comparar dois diferentes 
algoritmos para planejar o tratamento de 
pacientes com metástase cerebrais múltiplas. Esta 
comparação foi realizada utilizando uma técnica 
conhecida como “Alabama Technique”, com um 
fantasma antropomórfico impresso em 3D. Os 
algoritmos dos cálculos ACUROS XB se mostraram 
melhores em 96% dos casos. 

Os resultados alcançados nesse trabalho não apenas fornecem dados 
importantes para o estudo de nanopartículas de terra-rara na área de física da 
matéria condensada como também uma base sólida para a aplicação desses 
elementos como radiossensibilizadores em feixes de radioterapia, com a 
utilização da imagem por ressonância magnética para localizar e obter a 
concentração dessas nanopartículas dentro do paciente, aumentando assim a 
eficiência do tratamento do câncer. 
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                       Radiofármacos 

123I, 18F, 67Ga, 201Tl 

125I, 131I, 153Sm, 192Ir 

R$ 121 milhões/ano 

435 hospitais e clínicas  

2 milhões de procedimentos/ano 



 
 
 
 
 
 

Radioisótopos utilizados para terapia Radioisótopos utilizados para diagnóstico 

Produtos 

O que são radiofármacos? 
 

São medicamentos que se diferenciam dos demais por serem 
marcados com materiais radioativos. Eles podem ser usados 

para fins de diagnósticos, em exames por imagem 
(cintilografia e tomografia) para identificar novas doenças, 

novos tumores ou mau funcionamento do órgão, ou com 
objetivo terapêutico, sendo importantes auxiliares nos 

tratamentos oncológicos. 

Radiofármacos 

(Certificação na Norma ISO 9001:2015)  



SPECT - Single Photon Emission 
Computer Tomography  

Produzidos pelo Setor Público 

CNEN (IPEN) 
 
Após as discussões no âmbito do CDPNB, apenas os 
radiofármacos derivados de minérios nuclear (Urânio, Tório e 
Plutônio) estão de fato sob monopólio da União.  
 
 Mercado de radiofármacos SPECT > R$ 121 

milhões/ano. 

PET - Positron Emission Tomograph 

Produzidos pelo Setor Público e Privado 
R2, CYCLOPET, CYCLOBRAS, IBF, VILLAS BOAS, DELFIN, 

HCUSP e CNEN (IPEN, CDTN, CRCN-NE, IEN) 
 

São aqueles radiofármacos de meia vida < 2 horas. Quebra 
do monopólio pela EC 49/2006. A produção deve estar 
próxima ao local de aplicação no hospital ou clínica.  
 
 Mercado de radiofármacos PET > R$ 83 milhões/ano 

(100.000 doses de FGD-18F). 

O Tecnécio-99m é usado como marcador em 
exames de cintilografia. Em 6 horas ele sofre 
decaimento radioativo, necessitando  armazená-
lo em geradores que facilitam seu transporte e o 
mantenha estável.  
 
 80% dos procedimentos de Medicina 

Nuclear utilizam Tecnécio-99m e a CNEN 
(IPEN) é o único produtor de gerador no 
Brasil.  

DESTAQUE 
Tecnécio-

99m A FDG-18F é um radiofármaco utilizado para 
tomografia por emissão de pósitrons (PET e 
PET/CT), que permite uma visão funcional 
das patologias em órgãos ou tecidos nas quais 
é pesquisado um aumento do consumo de 
glicose. 

DESTAQUE 
FDG–18F 

Classificações dos Radiofármacos 



Cíclotrons Brasileiros Produtores de 18F-FDG e 
Clínicas com Equipamento PET-CT 

Mercado de radiofármacos PET > R$ 83 
milhões/ano (100.000 doses de FGD-18F) 



Processo de Produção do Gerador de 
Tecnécio-99m na CNEN/IPEN 

(Fonte: CNEN) 



Evolução do Faturamento de Radiofármacos  (em R$1.000,00) 

80% dos procedimentos de Medicina Nuclear utilizam Tecnécio-99m. 
O IPEN é o único produtor de gerador de Mo-99/Tc-99m no Brasil.  

Faturamento - CNEN/IPEN 
71
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Faturamento dos Radiofarmacos

produtos

 Faturamento CNEN (2018) 
R$ 121.240.000,00 



Adequação das instalações produtivas de radiofármacos para obtenção da Certificação 
em Boas Práticas de Fabricação (BPF) de Medicamentos (ANVISA – RDC 17/2010) 

Infraestrutura da CNEN/IPEN 

TC 47/2012: R$ 17.570.000,00 

Novo almoxarifado Lab. Reag. Liofilizados 

Aquisição de novas hot cells: falta instalação 

 EUR 1.438.212,92  

TED’s 135, 136 e 137/2015: 
 R$ 30.251.840,00 

As metas devem ser reformuladas ou os 
TED’s cancelados. Desembolsos devolvidos. 

Novo cenário pretendido para as 
instalações do Centro de Radiofarmácia: 

em fase de contratações de projetos 
básicos e executivos 

Centro de Radiofarmácia 



(Fontes: SBMN e Radiol. Bras.) 

Distribuição Regional e Procedimentos 
de Medicina Nuclear 

Procedimentos em Medicina 

Nuclear/ano (2 milhões) 

 

 1/3 SUS (670.000 procedimentos) 

 

 2/3 Saúde Suplementar 
(1.340.000 procedimentos) 

Distribuição Regional dos 7 
Procedimentos no SUS 



INSTALAÇÕES DO RMB 

Núcleo de Produção e Pesquisa 

Fonte: José Augusto Perrotta 



      REATOR MULTIPROPÓSITO BRASILEIRO (RMB) 

Radionuclídeos utilizados na Medicina 

Radionuclídeo Forma de Produção Aplicação Situação no Brasil 

99mTc 
Produção de 99Mo em reator nuclear de 

pesquisa 
Diagnóstico 

100% importado 

Gerador produzido no IPEN 

131I Produção em reator nuclear de pesquisa 
Diagnóstico 

Terapia 

Parcialmente importado 

Processado no IPEN 

51Cr Produção em reator nuclear de pesquisa Diagnóstico 100% importado 

153Sm Produção em reator nuclear de pesquisa Terapia 
100% nacional 

Produzido no IPEN 

90Y Produção em reator nuclear de pesquisa Terapia 100% importado 

177Lu Produção em reator nuclear de pesquisa Terapia 100% importado 

125I Produção em reator nuclear de pesquisa Braquiterapia 
100% importado 

Processado no IPEN 

192Ir Produção em reator nuclear de pesquisa Braquiterapia 100% importado 

60Co Produção em reator nuclear de pesquisa Teleterapia 100% importado 

18F Produzido em Cíclotron Diagnóstico 100% nacional 

123I Produzido em Cíclotron Diagnóstico 100% nacional 

111In Produzido em Cíclotron Diagnóstico 100% importado 

67Ga Produzido em Cíclotron Diagnóstico Parcialmente nacional 

201Tl Produzido em Cíclotron Diagnóstico Parcialmente nacional 



Incubadora IPEN/USP-Cietec  

Estima-se que de 1998 a 2017 o faturamento das empresas incubadas tenha alcançado mais de R$ 560 
milhões, resultando em recolhimento de impostos em valores superiores a R$ 100 milhões.  

109 116 110 112 
2014 2015 2016 2017 

41.020 35.813 33.640 36.570 
2014 2015 2016 2017 

Faturamento das Empresas Incubadas (R$ Mil) 

EMPRESAS QUE 
SE 

GRADUARAM 
9 9 11 7 

EMPRESAS QUE 
SE 

DESLIGARAM 
DA 

INCUBADORA 

40 37 40 32 

NOVAS 
EMPRESAS 

INCUBADAS 
41 44 47 36 

2014 2015 2016 2017 

Processo de Incubação 

Total de Empresas Incubadas 



Destaques Institucionais 

Medalha "Mérito 
Tamandaré” 

4º edição da WNU School 
on Radiation 

Technologies Field  

IPEN de Portas Abertas 
Espaço de Memória do 
Reator Nuclear IEA-R1 

Carlos Benedicto Ramos Parente 

Workshop AIEA 
"Train the trainers workshop on 

utilization, operation and maintanance 
and safety of research reactors” 

Seminário ABDAN – WNU 
“The World Nuclear” 

Industry Today" 

1º Fórum Técnico de 
Cura por Radiação 

"Workshop on 
Regulation of New 

Radiopharmaceuticals" 



     
Muito Obrigado! 

Wilson Aparecido Parejo Calvo 
superintendente@ipen.br 


