
Conselho Curador
White Paper Series

Plano Estratégico para o 
Desenvolvimento e Fortalecimento da 
Medicina Nuclear no Brasil: Perspectiva 
para os próximos 5 anos

Strategic Plan for Development and Strengthening 
of Nuclear Medicine in Brazil: Outlook for the next 
5 years

Preparado e Editado por

Beatriz Leme, Conselheira

Rio de Janeiro, RJ

Setembro, 2021



1 Introdução 00

1.1  MEDICINA NUCLEAR 

EM NÚMEROS 00

3 Conclusões 00

4 Referências 00

2  Plano estratégico 
de desenvolvimento 
da medicina nuclear: 
Perspectiva para os 
próximos cinco anos 00
2.1.  CONTEXTUALIZAÇÃO 

DO CENÁRIO 00

2.2. OBJETIVOS 00

2.3.  PROJEÇÕES 

ECONÔMICAS 00

2.4. AÇÕES 00

Sumário

2



Introdução

1



1 Introdução

O campo da saúde, por meio da Medicina Nuclear (MN), é um dos segmentos 

em que a energia nuclear tem alto potencial de aplicabilidade. 

Com o objetivo de contribuir com o crescimento e fortalecimento deste 

eixo, a Associação Brasileira de Desenvolvimento de Atividades Nucleares 

(ABDAN) constituiu este Plano Estratégico. 

Desde sua primeira aplicação, a medicina nuclear não parou de evoluir. 

Trata-se de uma especialidade médica, reconhecida pela Associação Médica 

Brasileira (AMB), com mais de 50 anos de existência. Dinamismo e multidisci-

plinaridade, marcas registradas desta especialidade, derivadas da contínua 

interação com a física, a farmácia, a química, biologia e matemática, sem dúvi-

da, são alguns dos atributos que fascinam àqueles que optam pela medicina 

nuclear enquanto carreira. 

A medicina nuclear é uma das vertentes da imagem molecular, que consiste 

em um tipo de imagem médica que fornece imagens detalhadas do que está 

acontecendo dentro do corpo em nível molecular e celular, permitindo aos 

médicos ver como o corpo está funcionando e medir seus processos químicos 

e biológicos, ampliando sobretudo a precisão diagnóstica. 

Os procedimentos da medicina nuclear são seguros e não invasivos, exa-

tamente por utilizar quantidades ínfimas de materiais radioativos (radiofár-

macos). Na imagem da medicina nuclear, os radiofármacos são detectados por 

tipos especiais de câmeras que funcionam com computadores para fornecer 

imagens muito precisas da área do corpo que está sendo visualizada. Tomo-

grafia computadorizada de emissão de fóton único ou SPECT e tomografia 

por emissão de pósitrons ou PET são as duas modalidades de imagem mais 

comuns na medicina nuclear, que ampliaram ainda mais o potencial da energia 

nuclear no âmbito da saúde.  

Com o passar dos anos e sua evolução, ganhou expressivo reconheci-

mento graças à denominada “teranóstica”, que consiste na ampliação de seu 

potencial também para o âmbito terapêutico, em que os radiofármacos não 
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1 Introdução

apenas podem identificar a doença, mas também tratar os pacientes oncoló-

gicos, cardiológicos, neurológicos e outros. 

Uma das primeiras aplicações terapêuticas na medicina nuclear foi a abla-

ção com iodo radioativo (I-131) que vem sendo um tratamento de grande su-

cesso para o câncer de tireoide e hipertireoidismo por mais de meio século. Na 

terapia direcionada  com radionuclídeos (TRT) , o iodo radioativo (I-131) é intro-

duzido no corpo e absorvido pelas células da tireoide ou células cancerosas 

da tireoide, onde as mata. 

Os pesquisadores também estão trabalhando na marcacao de biomo-

leculas (anticorpos monoclonais e peptideos) com radioisotopos, que irao se 

acumular em alvos especificos (tumores) no corpo humano, tanto para apli-

cacao tanto em diagnostico como em terapia. Dessa forma os radiofarmacos 

são projetados  para se anexar apenas às células cancerosas, a fim de poupar 

o tecido saudável próximo. 
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1.1. Medicina Nuclear em números
Promissor, este campo da energia nuclear tem apresentado uma coleção de 

números e índices que demonstram o potencial não somente a Medicina Nu-

clear, mas também outros dois procedimentos de diagnóstico de alta com-

plexidade, tomografia computadorizada (CT) e ressonância magnética (RM). 

Para efeitos de comparação, foram incluídos dados da Comunidade Europeia 

(OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), con-

forme apresentado nas tabelas 1 A 6 a seguir: 

TABELA 01

BRASIL SUS - PROCEDIMENTOS PAGOS

Ano 2015 2016 2017 2018 2019

MN exceto 
PET

435.684 446.245 454.231 442.233 459.248

PET 8.829 13.934 18.750 21.585 23.709

CT 3.980.267 4.315.361 4.666.495 5.300.423 5.946.199

MR 1.010.657 1.071.771 1.120.923 1.218.277 1.409.512

TABELA 02

BRASIL SUS - PROCEDIMENTOS POR 100.000 HABITANTES.

População 
Brasil

204.450.049 206.081.432 207.660.929 208.494.900 210.147.125

Saúde 
Suplementar

49.279.085 47.632.554 47.091.791 47.090.795 47.014.877

SUS 155.170.964 158.448.878 160.569.138 161.404.105 163.132.248

MN exceto 
PET

280,8 281,6 282,9 274 281,5

PET 5,7 8,8 11,7 13,4 14,5

CT 2.565,10 2.723,50 2.906,20 3.283,90 3.645,00

MR 651,3 676,4 698,1 754,8 864
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TABELA 03

BRASIL SAÚDE SUPLEMENTAR - 
PROCEDIMENTOS

CT 7.659.538

MR 8.338.409

MN estimado 1.000.000

PET estimado 111.171

TABELA 05

PROCEDIMENTOS POR 100.000 HAB. BRASIL X COMUNIDADE EUROPEIA

CE Brasil SUS Brasil SS Brasil

MN exceto PET   281,5 2.127,00 694,4

PET 362 14,5 204,8 57,1

CT 13.349,00 3.645,00 16.291,70 6.474,40

MR 6.614,00 864 17.735,70 4.638,60

Quant. de gama 
câmaras

0,8     0,3

TABELA 06

RELAÇÃO ENTRE BRASIL E COMUNIDADE EUROPEIA

  Brasil SUS Brasil SS Brasil

PET 4,00% 56,60% 15,80%

CT 27,30% 122,00% 48,50%

MR 13,10% 268,20% 70,10%

TABELA 04

BRASIL SAÚDE SUPLEMENTAR 
POR 100.000 HAB.

CT 16.291,70

MR 17.735,70

MN estimado 2.127,00

PET estimado 204,8
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Pode-se observar nos dados acima que existem dois universos no diagnós-

tico por imagem de alta complexidade no Brasil. Um que compreende a Saúde 

Suplementar (47 milhões de assistidos em 2019), que cujos índices relativos 

estão razoavelmente próximos aos da Comunidade Europeia sendo alguns 

até superiores (ressonância magnética). E outro que compreende o SUS (163 

milhões de assistidos) que tem índices relativos muito abaixo da Comunidade 

Europeia.

É possível afirmar que o grosso da demanda potencial de Medicina Nu-

clear no Brasil está no atendimento ao SUS, o índice PET/100.000 hab. do SUS 

representa 4% do índice da Comunidade Europeia e 7% do índice da Saúde 

Suplementar e o índice relativo da MN, exceto PET do SUS, representa 13% da 

Saúde Suplementar. 

Além disso, de acordo com dados tabulados pela Sociedade Brasileira de 

Medicina Nuclear (SBMN), atualmente a especialidade contribui com a geração 

de empregos direto e indiretos em aproximadamente de 4,8 mil postos de 

trabalho. Indicador que, embora possa ser considerado positivo, tem grande 

potencial de crescimento, visto o vasto horizonte de ampliação da medicina 

nuclear no Brasil, por meio da distribuição de serviços de MN pelas diferentes 

regiões do Brasil, tópico este que será possível observar no Plano Estratégico.  

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
eu velit eu eros tempus blandit. 
Maecenas tellus turpis, blandit eu 
magna ac, aliquet blandit sapien. 
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2.1. Contextualização do cenário
O Brasil é um País com potencial de expansão e fortalecimento no que tange 

o uso da Medicina Nuclear no campo da saúde e ciência. Conforme visto neste 

documento, quanto a projeção global para a MN no mercado médico, trata-se 

de uma área em franco crescimento. 

Entretanto, este contexto, o Brasil figura como a nação com menor repre-

sentatividade, estando muito aquém de sua capacidade, tanto em termos de 

produtividade, quanto competitividade em nível de oferta x demanda deste 

setor. A América do Norte detém a maior participação no mercado, seguida 

pela Europa, Ásia-Pacífico (APAC). 

Mas, por que isso acontece? O que ainda tem retido – pelo menos na última 

década –o País de acompanhar a movimentação global?

De fato, a compreensão deste Setor exige conhecimentos interdiscipli-

nares que não são triviais. O Plano estratégico apresentado no item a seguir 

foi concebido para apresentar recomendações que podem contribuir com 

soluções para que o Brasil avance no campo da Medicina Nuclear, juntamente 

a outros países do mundo. 

Praticamente os mesmos fatores que impulsionam o crescimento da 

demanda, são os que ainda podem ser considerados entraves no Brasil. 

A começar pelos avanços tecnológicos. É inegável que houve uma mudan-

ça significativa no País. Entretanto, a passos lentos, se comparado ao mundo. 

Enquanto Estados Unidos e Europa desfrutam dos benefícios da teranóstica, 

aqui, ainda lutamos para vencer barreiras que “contribuem” para a morosida-

de da aprovação de radiofármacos que lá fora já são consagrados, tanto em 

termos de diagnóstico, quanto opções terapêuticas.

Há demanda para o manejo de pacientes, sobretudo se consideram au-

mento da prevalência de câncer e doenças cardíacas como dois dos principais 

impulsionadores do mercado, visto que são duas frentes nas quais a medicina 
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nuclear tem potencial tanto diagnóstico quanto terapêutico, conforme pon-

tuado anteriormente. 

Outro fator nevrálgico é a escassez de matéria-prima, no caso que respon-

de pela produção do Tc-99m (tecnécio – 99m), que é o isótopo mais comumente 

usado nos procedimentos de imagens de medicina nuclear. Esse é um desafio 

mundial que, em se tratando de Brasil, se torna ainda mais complexo. 

O Brasil ainda se mantem dependente da importação desse radionuclídeo. 

(Vide mapa fornecedores) Por isso, suportar o projeto de o país possuir um 

Reator Multipropósito Brasileiro é crucial para sua autonomia, uma das metas 

do Plano de Ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI/MCTO). 

MAPA DOS PRODUTORES

REATOR ALVOS CAPACIDADE* COMEÇAR HUSA. PARE

Bélgica BR-2 HEU 6500 1961 2026

Países Baixos HFR HEU 6200 1961 2022

Austrália OPALA LEU 3500 2006 2030+

República 
Checa

LVR-15 HEU 3000 1989 2028

África do Sul Safari-1 LEU 3000 1965 2025

Polônia Maria LEU 2200 1974 2030

Rússia RIAR: três HEU 890 1961-70  

EUA MURR HEU 750 1966  

Argentina RA-3 LEU 400 1967 2027

Total     26.440    

Fonte: OECD-NEA, The Supply of Medical Radioisotopes: An Economic Diagnosis and Possible Solutions (2019)
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No contexto da saúde, o RMB será capaz de contribuir com o campo da MN, 

tanto no âmbito da pesquisa, quanto na produção de radioisótopos, originados 

de reatores de pesquisa, que o Brasil precisa, e que hoje, conforme referido, 

são importados. Com isso, seria possível reduzir riscos de desabastecimento 

e diminuir os custos para produção dos radiofármacos e realização de exames. 

Isso significa melhores condições para investimento na área médica com 

consequente ampliação do atendimento, em medicina nuclear, para um maior 

contingente populacional.

Figura 01 – Reator Multipropósito Brasileiro
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2.2. Objetivos 
Para entender esse panorama atual da especialidade e traçar rotas para o 

crescimento da Medicina Nuclear, é que a ABDAN realizou uma série de le-

vantamentos da evolução de sua aplicação no Brasil com comparações com 

outros países.  

O resultado foi um ranking que colocou nosso País em 24º na quantidade 

de procedimentos realizados a cada mil habitantes. 

Ampliação de abrangência geográfica: Um dos principais objetivos deste Plano 

estratégico de desenvolvimento e expansão é permitir também uma melhor 

distribuição geográfica da especialidade. É preciso encontrar meios de pro-

mover a extensão territorial do mercado que tem um transporte também 

monopolizado.

Ao ser avaliado o fornecimento dos radiofármacos no Brasil, a matéria-

-prima da Medicina Nuclear, é possível observar que apenas 3,1% dessa pro-

dução vai para a região Norte. Depois dela está o Centro-Oeste, com 9,6% da 

produção, o Sul (15,43%), o Nordeste (17,14%) e finalmente o Sudeste, que recebe 

53,67% desse material. A meta é que esse fornecimento seja aumentado em 

regiões mais carentes, representando um aumento de 61% no fornecimento 

para o Norte, 25% para o Centro-Oeste e 16,65% para a região Sul.

Geração de oportunidades de novos empregos: com um plano escalonado, 

a ideia é que já em 2026 esse número atual (4,8 mil) passe para cerca de 6 mil 

empregos, progredindo para maiores marcas. É preciso formar profissionais 

qualificados, com os conhecimentos interdisciplinares necessários.

Regulamentação da precificação: É preciso regular os mecanismos de preci-

ficação de custos do setor.

Novos investidores: a quebra do monopólio é uma necessidade pungente e 

há tempos tem tomado a pauta das mais diversas discussões que envolvem 

a medicina nuclear e os desafios que impedem sua expansão. 
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2.3. Projeções Econômicas 
De acordo com as projeções econômicas do setor, estima-se que a Medicina Nu-

clear movimente anualmente R$ 1 bilhão no País, atendendo aproximadamente 

de 880 mil pacientes ao ano. O cálculo é feito com base nos investimentos em 

procedimentos, mão de obra empregada e importação de insumos. 

Em 2021, conforme indica o  relatório publicado em março de 2021,  inti-

tulado “Mercado de Medicina Nuclear - Análise da Indústria Global, Tamanho 

do Mercado, Oportunidades e Previsão, 2020-2027, a perspectiva mundial para 

o mercado da medicina nuclear para o período de 2020 a 2027, é de a taxa de 

crescimento (CAGR) seja de 9,8%, podendo  atingir um montante de aproxima-

damente de US $ 12,8 bilhões em 2027. 

14

https://www.industryresearch.co/2022-2027-global-and-regional-radiopharmaceuticals-in-nuclear-medicine-industry-status-and-prospects-professional-market-20009098
https://www.industryresearch.co/2022-2027-global-and-regional-radiopharmaceuticals-in-nuclear-medicine-industry-status-and-prospects-professional-market-20009098


2 Plano Estratégico de Desenvolvimento da Medicina Nuclear – 
Perspectiva para os próximos 5 anos

2.4 Ações 
Este Plano Estratégico de Desenvolvimento da Medicina Nuclear vem ao en-

contro da necessidade da autonomia na geração de insumos para sua prática, 

bem como sua maior disponibilidade para suprir a demanda nacional. 

SITUAÇÃO ATUAL

• Comprometida distribuição dos serviços

•  Rede de distribuição e comercialização de 
radioisotopos em número reduzido

Acesso a utilização de outros 
radiofarmacos

NECESSIDADE

• Melhor distribuição dos serviços e acesso 
a população de forma geral

•  Força CONJUNTA para ampliação 
SERVIÇOS COM e oferta de novos 
radiofarmacos e sua rede de distribuição

ABDAN DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NUCLEARES 

VISÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO

Novos 
Traçadores

Obrigações 
Regulatórias

Apoio 
Governamental

Crescimento

Abrangência
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Portanto, apesar de promissora, esta é uma área que ainda enfrenta gran-

des desafios para sua expansão no Brasil. E, para transpô-los, a ABDAN propõem 

como base cinco grandes pilares:

1. Democratização da Medicina Nuclear: com a Flexibilização do monopólio 

na produção de radiofármacos, incentivando inclusive um mercado mais 

competitivo para a MN. 

2. Educação: ampliar a educação médica e das áreas correlatas

3. Aperfeiçoamento dos aspectos regulatórios;

4. Reator Multipropósito Brasileiro;

5. Incentivos tributários para renovação do parque tecnológico;

Sendo o plano faseado implantado com sucesso, estima-se o seguinte avanço:

O número de procedimentos, diagnósticos ou terapêuticos, realizados 

no Brasil com algum radiofármacos ou equipamento nuclear, ainda é algumas 

vezes menor que o número de atendimentos de nossos vizinhos e muitas vezes 

menores que na Europa, Estados Unidos e Canadá.

INDICADORES

Análise de indicadores populacionais x novos casos oncológicos x capacidade 

de produção do RMB em Tec. 

Para fins de comparação, atualmente, na Argentina, a relação é de 15 

proc/1000 mil, enquanto no Brasil, ainda é de 3 proc/1000 mil hab.

Com base nos dados, é possível observar que havendo maior oferta de 

material há perspectiva de atender a um maior número de pacientes que tem 

indicativo de uso da MN, seja para fins diagnósticos ou terapêuticos. 
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POPULACIONAL 

Atualmente o Brasil tem aproximadamente 213 milhões de habitantes. A proje-

ção do IBGE para os próximos cinco anos é 220 milhões. E o crescimento deve 

se manter acentuado, ao menos até 2060, período em que o país deve ter mais 

de 228 milhões de cidadãos. 

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000
20142010 2018 2022 2026 2030 2034 2038 2042 2046 2050 2054 2058

2026 
População total: 
220.316.530

BRASIL 

POPULAÇÃO TOTAL, HOMENS E MULHERES 2010-2060

População total

Mulheres
Homens
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Em contrapartida, a estimativa de Incidência de Câncer no Brasil, do Ins-

tituto Nacional do Câncer (INCA), projetada para os triênio (2020-2022), é que 

para cada ano ocorram, no total, aproximadamente 625 mil casos novos de 

câncer (450 mil, sem considerar os casos de câncer de pele não melanoma).

Baseados nos índices acima podemos almejar e investir para que haja 

crescimento agressivo, o que a especialidade e a população necessitam. 

Os parâmetros utilizados para esta projeção foram:

TAXA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE ACORDO COM OS DADOS DO IBGE

2021 - 2026 |  Estabelecido o crescimento em procedimentos nos primeiros 5 

anos, mantendo o valor de 5% não descontando a taxa de cresci-

mento da população , estes 5 primeiros anos não contamos com 

as atividades do RMB. 

2026 - 2031 |  Projeta-se um crescimento de 8% maior que 2022 pelo início das 

atividades do RMB

2031 - 2036 | F oi projetado um crescimento de 10 % consolidando a plano de 

expansão

Os demais números são reflexo dos totais de procedimentos realizados 

METAS:

Número de cintilografias: estimar crescimento de 27,5% em cinco anos e, para 

2036, crescimento de mais de 200%, totalizando 4,6 milhões de procedimentos.

Número de PET/CTs: estimar crescimento de 27% em cinco anos e um total de 

266.739 procedimentos em 2036, representando crescimento de 175% com-

parado a hoje.
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Número de terapias com Medicina Nuclear: aumentar em 27% na primeira fase 

e crescimento total de 87%, somando 38 mil procedimentos em 2036.

Número de pessoas empregadas direta e indiretamente: aumentar em 28% na 

primeira fase e, crescimento final de 198%, totalizando 14.000 empregos em 

2036. Com o plano de desenvolvimento escalonado, a ideia é que já em 2026 

esse número atual (4,8 mil) passe para cerca de 6 mil empregos, progredindo 

para a marca de 14 mil em 2036, representando um aumento de 198%.

Faturamento do setor: Meta final de faturar R$ 2,5 bilhões em 2036, represen-

tando aumento de quase 200%.

Expansão geográfica: Um dos principais objetivos nessa expansão é permitir 

melhor distribuição geográfica da especialidade. 

Analisando o fornecimento dos radiofármacos no Brasil, a matéria prima 

da Medicina Nuclear, vê-se que apenas 3,1% dessa produção vai para a região 

Norte. Depois dela está o Centro-Oeste, com 9,6% da produção, o Sul (15,43%), 

o Nordeste (17,14%) e finalmente o Sudeste, que recebe 53,67% desse material.

A meta é que esse fornecimento seja aumentado em regiões mais caren-

tes, correspondendo a um aumento de 61% no fornecimento para o Norte, 25% 

para o Centro-Oeste e 16,65% para a região Sul.

Esse Plano vem ao encontro da necessidade de maior disponibilidade 

de insumos radioativos, bem como sua ampliação em distribuição dentro do 

território nacional. 

DEMOCRATIZAÇÃO DA MEDICINA NUCLEAR FLEXIBILIZAÇÃO DO MONOPÓLIO NO 

FORNECIMENTO DE RADIOFÁRMACOS

Este tema, já sobejamente debatido, é de fundamental interesse da MN. A 

participação de outros fornecedores de radioisótopos propiciará segurança 

no abastecimento, introdução de novos produtos que não são produzidos no 
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Brasil e, talvez, melhores condições comerciais. Por isso, o apoio à tramitação 

da PEC no Congresso Nacional, deve ser fortemente apoiada.

O objetivo deste pilar é erradicar a assimetria da taxa de procedimentos 

realizados entre a Medicina Nuclear na saúde suplementar e no SUS.

Somente 6,3% dos serviços de Medicina Nuclear que realizam os proce-

dimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) são públicos. Os demais serviços 

são privados contratados pelo SUS. 

A tabela do reembolso desses serviços não é reajustada desde 2009, exis-

tindo assim, risco de serem interrompidos. 

Mais de 430 clínicas oferecem exames de Medicina Nuclear no país, e o 

número de procedimentos vem crescendo cerca de 5% anualmente. A este 

ritmo, o SUS só alcançará a mesma taxa de utilização da saúde suplementar 

daqui a cerca de 50 anos. 

É fundamental a criação de Serviços de Medicina Nuclear para diagnós-

tico (gama câmara e PET/CT) e tratamento em centros onde foram instalados 

Aceleradores Lineares para Radioterapia, através do plano de expansão da 

Radioterapia em implementação pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 931 de 

10 de maio de 2012), com o objetivo de articular projetos de ampliação e quali-

ficação de hospitais habilitados em Oncologia, em consonância com os vazios 

assistenciais, as demandas regionais de assistência oncológica e as demandas 

tecnológicas do SUS. 

Dentre dos 80 centros de Radioterapia beneficiados pela Plano de Expan-

são da Radioterapia, trinta e oito deles não tem serviço de Medicina Nuclear. É 

inaceitável tendo em vista que, bons diagnósticos refletem bons tratamentos

A proposta é de que os novos serviços de Medicina Nuclear, sejam destina-

dos à ampliação do atendimento da demanda SUS. Esse aumento de serviços 

de MN deve privilegiar as demandas regionais de assistência à saúde, com o 
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objetivo de reduzir os vazios assistenciais. 

Os institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) ligada ao 

Ministério de Ciência e Tecnologia, são responsáveis por mais de 90% da venda 

de insumos para os exames de Medicina Nuclear, a maior parte em regime de 

monopólio estatal. 

O maior consumidor de exames de Medicina Nuclear é o SUS e não houve 

nenhuma revisão de sua Tabela de remuneração desde o ano de 2009. Esta 

defasagem na revisão dos valores praticados para remuneração dos proce-

dimentos da Medicina Nuclear para o SUS se contrapõe ao aumento do valor 

cobrado pelos insumos radioativos fornecidos pela CNEN. No mesmo período, 

houve 5 aumentos dos valores cobrados pelos insumos radioativos comer-

cializados pela própria União através da CNEN, totalizando aumento de 65%

EDUCAÇÃO 

As experiências indicam que a força de trabalho geralmente constitui um dos 

pontos cruciais na restrições do desenvolvimento e transferência de tec-

nologias. Portanto, é crucial que haja capacitação e qualificação de todos os 

envolvidos. 

Entretanto, o estado atual da infraestrutura de educação da mão de obra 

médica e das áreas correlatas que atuam no setor da Medicina Nuclear ainda 

está aquém do necessário. Atualmente, o esforço para desenvolver um setor 

nuclear ainda é limitado e deve passar por políticas legais e regulatórias, por 

pessoal técnico , comercial e financeiro. Merece especial atenção o conhecimen-

to e treinamento em infraestrutura da energia nuclear do País, pois trata-se 

de um ponto que deve ser considerado um desafio crítico.

Além disso, para que haja um desenvolvimento sustentável do setor, faz-se 

necessária uma ampliação da capacidade acadêmica e de pesquisa em ciência 

nuclear, bem como de disciplinas de engenharia e cursos profissionalizantes 

de formação e treinamento para diferentes níveis de profissionais das áreas 
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Nuclear, como organização operacional e autoridades regulatórias nuclear. 

Estes são importantes aspectos a serem considerados para o desenvolvimento 

e fortalecimento da MN. 

Alguns pontos que podem contribuir com o desenvolvimento e capaci-

tação dos envolvidos com a MN (médicos e não médicos):

• Oferecer infraestrutura de educação e pesquisa em áreas da ciência nu-

clear, engenharia e tecnologia. 

• Fomentar nas instituições acadêmicas a criação de disciplinas que abor-

dem amplamente as áreas de ciência nucleares e engenharia, desde a 

graduação até pós-graduação e nível de mestrado /doutorado.

• Avaliação das instalações e potencial em ensino e pesquisa nas áreas de 

ciências básicas, como física, química e matemática, ciências aplicadas – tais 

como -  cibernética, tecnologia da informação, segurança nuclear, ciência 

dos materiais entre outras.

• Promover o fortalecimento dos Institutos de Pesquisa e Desenvolvimen-

to que podem ser financiados pelo governo como também incentivar a 

formação de outros centros de P&D privados.

• Promover a formação de ensino Técnico–Universitário

• Estabelecer cooperação bilateral no desenvolvimento da mão de obra.

• Cooperação técnica-internacional 

Estes podem ser pontos capazes de reduzir o longo tempo que temos pela 

frente, em termos de qualificação de mão de obra em relação ao potencial e 

demanda brasileira pela MN. 

Para se ter ideia, na área Médica Nuclear, apenas cerca de 5% das facul-
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dades de medicina têm a disciplina de medicina nuclear. No Brasil, há hoje um 

total estimado de 660 médicos nucleares, conforme apontou o levantamento 

“Demografia Médica no Brasil – Vol. 2”, do Conselho Federal de Medicina (CFM) e 

do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). Destes, 

368 (55,76%) estão no Sudeste; seguidos de 123 no Sul (18,64%); 86 (13,03%) no 

Nordeste, 67 (10,15%) no Centro-Oeste; e 16 (2,42%) no Norte. Em sua maioria, 

a especialidade é composta por médicos na faixa dos 30 e 60 anos; sendo os 

com idade inferior a este grupo ainda com baixa representatividade.

Na grade científica da graduação em medicina a abordagem em medicina 

nuclear ainda é tímida, fator que contribui para o baixo interesse neste campo. 

Por outro lado, a qualidade apresentada nos programas de residência médica 

(PRMs) é alta de modo geral. Entretanto, o número de PRMs ainda é muito li-

mitado para a demanda de profissionais a serem formados no país.  De acordo 

com o Ministério da Educação (MEC), atualmente há 21 programas de residência 

em medicina nuclear credenciados no País, com um total de 53 vagas de resi-

dentes em cada um dos três anos do programa. A maioria dos programas de 

residência está localizada na região sudeste (16 dos 21).

Esta deficiência é, em parte, suprida por cursos de especialização pro-

movidos por instituições particulares de medicina nuclear, o que representa 

uma solução limitada devido à baixa interação dos especializando com outras 

áreas da medicina, como cardiologistas, nefrologistas, hematologistas entre 

outros especialistas que tem relação integrada com medicina nuclear. Esta 

aproximação deve, idealmente, ocorrer nas universidades e faculdades, não 

apenas no ensino da Medicina Nuclear, mas como parte da formação de outros 

especialistas, exatamente devido ao papel da MN junto a estas outras áreas 

da medicina.

Como abordado no início, além de médicos, há outros profissionais que 

atuam no campo da Medicina Nuclear, o que a torna uma prática multidisci-

plinar. Este é o setor que pode envolver físicos, enfermeiros, técnicos na área 

de produção de material radioativo, bem como mão de obra para fábricas de 

equipamentos. 
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Ainda há muito a caminhar neste sentido, mas é a direção certa para o alcance 

e o reconhecimento, fortalecimento e expansão da especialidade, em suas diversas 

vertentes, seja na formação, desenvolvimento, e no atendimento à população.

APERFEIÇOAMENTO DOS ASPECTOS REGULATÓRIOS.

Observa-se que, devido à redundância de exigências oriundas de atos ad-

ministrativos das diversas autarquias envolvidas no setor de MN, o início e 

a operação de um empreendimento, que confere enormes benefícios à so-

ciedade é impactado negativamente, conferindo prejuízos significativos ao 

empreendedor e à população brasileira.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN

A CNEN, nos últimos anos, tem trabalhado em conjunto com representantes 

do segmento da saúde, para modernizar as Normas aplicadas neste segmento, 

possibilitando assim, a abertura e funcionamento de novas instalações radia-

tivas que trabalham com novas tecnologias a favor da Saúde.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA 

A ANVISA deu passos largos durante o ano de 2020 para que a regulamentação 

passe a ser um indutor do crescimento da MN. Apropriou-se de conhecimen-

to junto aos especialistas e, juntamente com sua expertise, publicou a RDC 

nº 64/2009, que dispõe sobre o Registro de Radiofármacos.  Recentemente, 

inclusive, instituições como a SBMN e ABDAN, solicitam revisão da normativa, 

pois a pontos a serem ajustados, como a própria evolução do setor.

Dentre as muitas especialidades médicas disponíveis no Brasil, a Medicina 

Nuclear é uma das mais - senão a mais - segura de todas. São usadas doses 

ínfimas de radiotraçadores, que geralmente têm meia-vida radioativa de poucas 

horas. Não por acaso, não existem relatos de acidentes graves em Medicina 

Nuclear. Nunca houve relato de morte relacionada a esses materiais no país, 

em mais de 60 anos de existência da especialidade.
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TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS

Pontuamos algumas dificuldades que precisam ser analisadas e entendidas.

Material radioativo é, geralmente, produzido em instalações distantes 

daquelas que farão uso do produto, por isso precisam ser transportadas. A 

única situação que não exige transporte é quando o ciclotron, equipamento 

que produz material radioativo, é instalado em área contígua à um hospital.

O Regulamento SSR-6 (Rev. 1) Regulations for the Safe Transport of Ra-

dioactive Material, da International Atomic Energy Agency – IAEA. Os regula-

mentos aplicam-se ao transporte de material radioativo por todos os modos 

terrestres, aquáticos ou aéreos. 

No Brasil, as Leis n° 4.118, n° 6.189 e n° 7.781 atribuem à Comissão Nacional 

de Energia Nuclear – CNEN, a responsabilidade de regular o assunto. Sendo o 

Brasil signatário da ONU, a CNEN acompanha, participa da elaboração e imple-

menta as recomendações emanadas da AIEA. 

No País, regulam o transporte de material Classe 7, a Agência Nacional de 

Transportes Terrestre e Ferroviários – ANTT, a ANAC – Agência Nacional de 

Aviação Civil, a ANTAq – Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANVISA 

– Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a ABNT – Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, além da CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear

Este grande número de reguladores internos, tem causado discrepâncias, 

sobreposição de requisitos e duplicidade de determinações e ações. O resulta-

do se mostra na forma de conflitos, muitas vezes bastante importantes, que 

impactam negativamente nas operações de transporte de MR.

Quem legisla sobre material Classe 7, não faz uma análise acurada dos riscos 

dos diferentes produtos classe 7, suas formas e seus usos. Material radioativo 

usado em medicina, deveria ter tratamento distinto, sem perder a segurança.
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O excesso de restrições não significa aumento de segurança.

REATOR MULTIPROPÓSITO BRASILEIRO  

Conforme dito anteriormente, não é por acaso que a construção do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB) é o dos pilares de maior relevância deste ou-

sado e importantíssimo projeto para expandir a medicina nuclear para todo 

território nacional e ampliar o alcance de seus benefícios ao maior número 

de brasileiros, tanto nas questões de educação, pesquisa e desenvolvimento 

científico, como na assistência à saúde no âmbito público e suplementar.  

Este é um antigo sonho de toda a comunidade técnico-científica brasileira, 

e não apenas médica, que milita no campo da energia nuclear e de suas apli-

cações para fins pacíficos. O RMB é um reator nuclear de pesquisa e produção 

de radioisótopos – elementos ativos dos radiofármacos, que são empregados 

como agentes no diagnóstico e no tratamento de câncer e outras doenças. 

As aplicações se estendem à agricultura, indústria e meio ambiente. Na área 

médica isso deriva de algumas situações vivenciadas ao longo da própria his-

tória da especialidade.

Com o RMB, o Brasil poderá se tornar autossuficiente na produção de 

radioisótopos e radiofármacos, substâncias essenciais na medicina nuclear, 

especialidade médica que hoje possibilita as maiores chances de diagnóstico 

preciso e tratamento de doenças.

A CNEN importa atualmente todo o molibdênio-99 matéria prima para o 

gerador de tecnecio-99m. Em 2009, com a paralisação do reator canadense 

que era o principal fornecedor do Brasil, juntamente com a interrupção de 

funcionamento de reatores na Bélgica e na Holanda, houve uma crise mundial 

no fornecimento deste radioisótopo. O Brasil buscou alternativas de importa-

ção na Argentina e na África do Sul, mas a área de Medicina Nuclear nacional 

precisou adaptar-se a uma situação de crise no abastecimento.
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O reator do Canadá voltou a funcionar e a crise de 2009 foi contornada. 

Atualmente o Brasil adquire seus insumos de outros países, dentre eles, Argen-

tina, África do Sul e Rússia. A situação, porém, criou a expectativa de se garantir 

ao Brasil independência na produção dos radioisótopos utilizados na medicina. 

O Brasil possui atualmente quatro reatores de pesquisa em funcionamento. 

A produção de radioisótopos ocorria principalmente no reator IEA-R1, insta-

lado na unidade da CNEN em São Paulo, o Instituto de Pesquisas Energéticas 

e Nucleares (IPEN). Esse reator, porém, não tem capacidade para produzir o 

molibdênio 99, radioisótopo que dá origem ao radiofármaco tecnécio 99m, 

utilizado em mais de 80% dos procedimentos de Medicina Nuclear realizados 

anualmente no país.  

O Brasil importa radioisótopos para a produção de radiofármacos, que 

chegam a mais de 400 clínicas, onde são realizados quase 2 milhões de pro-

cedimentos por ano, se considerarmos todas as aplicações. O SUS (Sistema 

Único de Saúde) corresponde a 30% da demanda nacional. A importação des-

tes insumos ultrapassa os US$ 15 milhões anuais, e quando processados são 

vendidos para as clínicas por cerca de R$ 120 milhões anuais. 

Assim sendo, o RMB  sendo concebido dentro de um modelo moderno e 

compartilhado ,  vem para suprir esses gastos de mais de US$ 15 milhões e ainda 

existe a possibilidade de duplicar a quantidade de radiofármacos ofertada à 

sociedade, sendo o empreendimento capaz de faturar recursos financeiros, e 

trazer retorno ao investimento público, tanto do ponto de vista econômico, 

como social, através da ampliação da assistência à saúde, da geração de pes-

quisas e conhecimento científico e da almejada autonomia na produção dos 

radioisótopos. 

INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Como é de conhecimento amplo, a medicina nuclear é uma das especialidades 

associadas a vários procedimentos de alto custo, e parte deste custo tem 

origem na tecnologia envolvida, que está sempre se atualizando e renovando. 
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A multidisciplinaridade característica da especialidade envolve inovações 

constantes oriundas dos diversos campos do conhecimento, como física, 

engenharia, eletrônica, computação, biologia, química e radiofarmácia, que 

culminam com a criação de máquinas que colocam a disposição de médicos e 

seus pacientes, o que de melhor o conhecimento humano produziu na busca 

do diagnóstico precoce e tratamento de patologias, com intuito de promover 

saúde e qualidade de vida. 

Entretanto todo este esforço, investimento e incontáveis horas de tra-

balho, pesquisa e inovação tem um alto preço. 

A despeito dos valores elevados das tecnologias empregadas, conforme 

as evidências cientificas atualmente disponíveis de inúmeros estudos de cus-

to-efetividade nos mais diferentes cenários e patologias, estas metodologias 

quando aplicadas racionalmente podem na verdade economizar dinheiro no 

longo prazo, guiando a indicação adequada e evitando a aplicação de trata-

mentos e terapias igualmente de alto custo, sem que estes tragam consigo o 

benefício esperado.

Todos também estão familiarizados com o alto custo socioeconômico de 

inúmeras patologias, especialmente as neoplasias, e seu impacto sobre quan-

tidade e qualidade de vida de parte da população. Este custo pode superar em 

muito aquele investido para prevenção e tratamento, que quando precoce, é 

mais efetivo e menos custoso.

Se forem pesados gastos com todos os anos de vida produtiva perdida, 

afastamentos por doença, pensões por invalidez por doença grave, acreditamos 

ser possível que alguma forma de renúncia fiscal (que poderiam ser conside-

radas como  investimento) e políticas de financiamentos para aquisição e / ou 

troca de equipamentos por novos, capazes de fazer mais e melhores diagnósti-

cos, estimule a criação de novos e ampliação dos serviços de medicina nuclear 

já existentes pelo Brasil, desta forma podendo contribuir para uma possível 

redução de gastos futuros, através da redução de complicações, do uso de 

tratamentos e procedimentos ineficazes, bem como internações prolongadas, 
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desta feita melhorando a qualidade de vida dos pacientes e com impactos em 

sua vida economicamente ativa e no seu custo social.

Iniciativas de diálogo junto aos fabricantes destas tecnologias, o poder 

público e inciativa privada devem ser incentivadas na busca de políticas que 

permitam uma redução dos custos investidos tanto no setor público como 

no privado, visando à ampliação da disponibilidade das metodologias e de 

seus benefícios ao maior número de pacientes, nas mais diferentes regiões 

do Brasil, contribuindo assim também com outro pilar deste projeto que é a 

democratização de acesso a Medicina Nuclear.

Na esfera Federal os seguintes impostos deveriam ser revistos e ter tra-

tamento diferenciado para equipamentos e produtos usados na MN.

• IPI- redução da alíquota na importação e revenda de equipamentos

• I.I. - redução da alíquota na importação de equipamentos

• PIS/COFINS – redução da tributação na importação e revenda de equi-

pamentos 

• IRPJ/CSLL – incentivos fiscais para a atualização tecnológica

Desde 2020, através de um trabalho intenso da Associação Brasileira de 

Desenvolvimento de Tecnologias Nucleares – ABDAN, juntamente com suas 

associadas, este tema tem sido analisado pelo Ministério da Saúde e Ministério 

da Economia, com perspectivas de uma decisão favorável à isenção de ICMS 

para os medicamentos usados em MN.

Uma alternativa, é instituir um Programa Nacional de Apoio a Atenção à 

Saúde, o que poderia viabilizar a ampliação da medicina nuclear, possibilitando 

acesso a equipamentos para atendimentos ou para pesquisa cientificas. Tam-

bém pode contribuir reduzir ao mínimo possível (2%) as alíquotas de ISS sobre 

o atendimento prestado por serviços médicos aos pacientes. 

29



2 Plano Estratégico de Desenvolvimento da Medicina Nuclear – 
Perspectiva para os próximos 5 anos

Medicina 
Nuclear

Governo 
MCOTI 
CNEN 

INSTITUTOS

Importador

Anvisa

Legislação

ABDAN SBMN

Clínicas 
Hospitais

Produtor

Governo 
MS 
SUS

CONJUNTO DOS ATORES

30



2 Plano Estratégico de Desenvolvimento da Medicina Nuclear – 
Perspectiva para os próximos 5 anos

9,87

DF Sudeste Centro-Oeste Sul Norte Nordeste

3,83
2,96

2,56

1,56
1,02

GAMA CÂMARA POR MILHÃO DE HABITANTES

GAMA CÂMARA POR MILHÃO DE HABITANTES

Estados unidos
Japão

Italia

Canada

Austria

Holanda

Australia
Czech

França

Dinamarca

Hungria

Eslovakia
Israel

Korea

Polonia

Nova Zelandia

Letonia

Turquia

Estonia

Lituania
Chile

46,88

20,72

11,98

5,65
3,55 3,04 2,98

1,53

31



2 Plano Estratégico de Desenvolvimento da Medicina Nuclear – 
Perspectiva para os próximos 5 anos

TABELA: PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO – 2020 A 2036

PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO 2020 A 2036

  2020 2026 2030 2036

Cintilografia 1.555.530 1.985.294 2.917.048 4.697.935

PETCT 96.806 123.552 181.538 266.739

Terapias 20.711 26.433 33.735 38.839

Cirurgia Radiogiada 7.200 9.189 11.728 14.968

Total 1.680.247 2.144.468 3.144.049 5.018.481

População Brasileira 207.700.000 225.410.121 244.630.344 265.489.434

Cintilografias/1.000 hab 7,49 8,81 11,92 17,70

MN/1.000 hab 8,09 9,51 12,85 18,90

MERCADO

Faturamento do Setor $267.821.188 $341.806.755 $501.129.970 $799.594.578

Número de pessoas 
empregadas

4.800 6.150 8.990 14.336

Médicos Nucleares 480 550 670 815

Valor estimado gasto em 
pessoal empregado direto

$65.454.545 $83.863.636 $125.590.908 $195.490.907

Total Estimado em Geração 
de Impostos

$22.516.998 $28.737.316 $42.132.734 $67.225.710

Total estimado em Insumos 
Radioativos utilizados

$120.059.834 $153.230.133 $224.653.875 $358.588.943
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A compreensão deste Setor de Medicina Nuclear, bem como de seus players, 

exige conhecimentos interdisciplinares que não são triviais. De fato, exis-

tem ou podem existir algumas situações que necessitarão de prévia solução nos 

planos econômico, financeiro, jurídico, administrativo, institucional, regulatório 

ANVISA E CNEN como também fatores políticos, que respaldo do por estudos 

dirigidos, possam garantir o sucesso e a sustentação da estrutura necessária 

ao seu funcionamento e valide o modelo competitivo. 

O que precisamos refletir para mudar e avançar? Alguns pontos:  

• Superar um conceito econômico bastante forte, como é o de monopólio.

• Evitar o monopólio privado – para que não haja transferência de um mo-

nopólio da mão do estado para um monopólio privado, visto o mercado 

ainda tão pouco estruturado e tão regulado.

• É preciso formar profissionais qualificados, com os conhecimentos in-

terdisciplinares necessários, para evitar que problemas do modelo sejam 

deixados à espera de uma solução mágica.

• É preciso regular os mecanismos de precificação de custos do setor.

• Atrair novos investimentos, enquanto o mercado atual não apresenta 

condições econômicas e financeiras para assumir este crescimento.

• Encontrar meios de promover a extensão territorial do mercado que tem 

um transporte, também monopolizado que podem esta desta maneira 
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O plano estratégico poderá contribuir com a redução das fragilidades 

enfrentadas pela MN Brasil.  

Há meios de transformar o cenário atual? Sim. Mas, para isso, é preciso que 

haja uma mudança de mentalidade que pode ser gerada por meio da união 

dos principais agentes da medicina nuclear nacional, que inclui os médicos, 

os produtores e fornecedores de insumos da MN, dos órgãos reguladores e 

fiscalizadores, e dos pacientes.

Esse plano tem o propósito de contribuir com estes objetivos. 
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