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REGULAMENTAÇÃO – Natureza e Qualidade dos testes 

- 2000-2011: Brasil adere totalmente às regras de Boas Práticas de 

Laboratório (Good Laboratory Practices) indicadas pela OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) 

 

- INMETRO: Inspeciona, audita e credencia instalações de acordo com a 

conformidade com as normas da BPL 

 

 

A adesão do país a normas internacionais de 

Boas Práticas é VITAL para a competitividade de 

nossos produtos 

 



RADIOFÁRMACOS 

Compostos bioativos 

carreadores de isótopos 

radioativos específicos e que 

tem a capacidade de tornar 

células, tecidos ou órgãos-alvo 

detectáveis, além de terem a 

capacidade de induzir dano 

genotóxico ou  

citotóxico significativo nos 

tecidos em que se concentram. 

 

Devido a estas características, 

são utilizados na medicina 

nuclear diagnóstica e 

terapêutica em cerca de 2 

milhões de 

brasileiros/ano. 
 Clin Kidney J February 1, 2009, vol. 2 no. 1 84-86 



- RDC 64 (2009): “estabelecer os requisitos mínimos para o registro de 

radiofármacos no país visando garantir a qualidade, segurança e eficácia 

destes medicamentos.” 

- Implicações em testes pré-comercialização 

- Escolha, padronização e validação de metodologias específicas 

- Utilização do repositório de informações existente derivado do 

estudo de fármacos não-radioativos 

- Adequação ao estudo de radiofármacos  

NECESSIDADE – Exigência de agência regulatória (ANVISA) 



“Desenvolvimento e validação dos processos 

referentes aos ensaios pré-clínicos in vitro de 

Genotoxicidade aplicados à avaliação 

toxicológica de segurança e eficácia dos grupos 

de Radiofármacos produzidos pelo CR para 

registro junto ao INMETRO e ANVISA.” 

IPEN – Ago/2015 



• Objetivo estratégico "Políticas de 

Desenvolvimento Produtivo e Ambiental 

- Ciência, Tecnologia e Inovação" (p.227) 

  

• Objetivo estratégico "Políticas de 

Desenvolvimento Produtivo e Ambiental 

- Política Nuclear" (p.229) 

Plano Plurianual (PPA) 

2012-2015 – Gov. Federal  

• Objetivo 0323: “Aumentar o 

fornecimento e a capacidade de 

produção de radioisótopos e 

radiofármacos no país, para ampliar o 

acesso à medicina nuclear pela 

população brasileira.” (p.13)  

Planejamento 

Institucional CNEN 2012-

2015 

• Obtenção / seleção de novos candidatos 

a fármacos; reagentes para uso 

diagnóstico; produtos de interesse da 

indústria farmacêutica, 2012-2018;  

 

• Aprimoramento das técnicas de 

detecção dos efeitos biológicos da 

radiação para dosimetria biológica, 

2013-16. 

Plano Diretor IPEN 2011-

2020 

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA – Relevância social e adequação à realidade 

nacional 



OBJETIVOS 

- Geral 

- Proposta de melhorias nas técnicas de testes de genotoxicidade para 

aumentar sua rapidez, eficiência e viabilidade econômica. 

- Modificações no sistema de cultura de células-teste e melhorias 

na técnica de coloração, que passa a ser fluorescente. 

 

 

 

- Benefício à sociedade 

- Contribuir para o processo de registro de radiofármacos junto à 

ANVISA, possibilitando sua utilização pelos sistemas público e 

privado de saúde.  

 

 



• Dra. Fabiana Medeiros – Adequação a 

critérios de Qualidade/ Certificação 

INMETRO 

 

• Corpo Técnico Biosintesis 

 

• Dra. Olga Zazuco Higa 

(Lab. Biofármacos) – 

Consultoria Científica 

• Dr. Daniel Perez Vieira (Lab. 

Radiobiologia) – Metodologia de 

Micronúcleos/Coordenação 

 

• Dra. Kayo Okazaki 

 

• Corpo Técnico CB 

CB-IPEN 

CR - IPEN 
- Fornecimento de substâncias-teste 

- Ligação entre IPEN e órgãos 

reguladores (ANVISA, FDA, etc.) 

- Levantamento de necessidades  

- Compostos escolhidos 

- Parâmetros necessários aos 

testes 

PARTICIPANTES 



GENOTOXICIDADE 

Lab. Radiobiologia– Centro de Biotecnologia – IPEN-CNEN-SP 

MICRONÚCLEOS – Massas de DNA celular cuja presença demonstra dano; 

Se há micronúcleos em grande quantidade, a substância é considerada 

tóxica 



GENOTOXICIDADE 

RESULTADOS OBTIDOS 

Lab. Dosimetria Biológica - CB 
UBI-4ng/mL 



GENOTOXICIDADE 

RESULTADOS OBTIDOS 

Lab. Dosimetria Biológica - CB 
DOTA-7ng/mL 



GENOTOXICIDADE – DOTATATO e UBIQUICIDINA (até 10X máximo administrado em pacientes) 

ENSAIOS 

Barras: SEM 

(  ) p<0,001 

(  ) p< 0,01 

- Não foi observada genotoxicidade significativa 

- FMNteste ≤ 2(FMNcontroles) 

- CBPIteste X CBPIcontroles : ns  

Fármacos 

Controles 



RESULTADOS OBTIDOS 

REDUÇÃO DO TEMPO DE ANÁLISE E DO VOLUME DE REJEITOS 

  
Tempo de preparação (por amostra) 

Tempo de análise (por amostra; contabilidade 

de 1000 células binucleadas/lâmina) 

Volume de rejeitos de soluções de 

fixação (por amostra) 
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Destacamento das células: 5-7 min. 

Lavagem da suspensão celular: 5-7 

min. 

Tratamento com solução isotônica: 15-

17 min. 

Fixação: 3 etapas sucessivas de 

fixação e lavagem por centrifugação: 3 

x 15-18min. 

Gotejamento e adesão em lâminas de 

microscopia: 3-5 min. 

Coloração (anterior à análise): 15-20 

min. 

Total: 58 - 74 min. 

50 – 90 min. 15 mL (3 etapas de 

centrifugação) 
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 Lavagem de células aderidas: 5-7 min. 

Tratamento com solução isotônica: 15-

17 min. 

Fixação em solução de formaldeído: 

15-17 min. 

Lavagem: 10-12 min. 

Coloração (no momento da análise): 1 

min. 

Total: 46 - 54 min. 

25-60 min. 3mL (etapa única de fixação 

direta nas lâminas) 
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