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O Centro de Engenharia Nuclear (CEN) deu início à 

mudança na geometria do núcleo do Reator Nuclear 

de Pesquisas IPEN/MB-01, atualmente composto de 

varetas combustíveis, que serão substituídas por 

elementos combustíveis tipo placa. O objetivo é o de 

simular a física de nêutrons do núcleo do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), cujo projeto está em 

início de execução pela CNEN.

O seleto grupo das mulheresNovo núcleo após 30 anos

A pesquisadora Marina Vasconcellos, atualmente 

colaboradora do Centro do Reator de Pesquisas 

(CRPq) foi pioneira na área de radioquímica, no Brasil. 

Nos 62 anos do IPEN, recebeu a outorga de 

"Pesquisadora Emérita" do Instituto, integra o seleto 

grupo de mulheres que receberam a honraria, 

juntando-se a Constância Pagano (Centro de 

Radiofarmácia) e Mitiko Saiki (CRPq).
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Reator IPEN/MB-01 Pesquisadora Emérita

Págs. 4 e 5

Gerência de Rejeitos Radioativos

está à frente da ação que vai

"devolver" pelo menos 82 fontes 

seladas (blindagens não radioativas

que contêm material radioativo de 

alta atividade) que deixaram de ser 

utilizadas em clínicas e hospitais

no País. Material encapsulado foi

removido por equipe especializada.

Técnica para ajudar a reduzir mortalidade em cirurgia 
de câncer de mama ganha Prêmio IPEN de Inovação

IPEN 62 ANOS

O câncer de mama é a 

neoplasia maligna mais 

comum entre as mulheres 

e também a principal 

causa de morte por 

câncer no mundo. No 

Brasil, representa 

também a maior 

incidência na população 

feminina, ficando atrás 

somente do câncer de 

pele não melanoma. 

Técnica inovadora para 

cirurgia desse tipo de 

câncer, desenvolvida por 

pesquisadores do IPEN, 

promete reduzir  a 

morbidade e os custos 

para os   sistemas de 

saúde do País, incluindo 

pacientes  e hospitais. 

Págs. 6 e 7
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Formação de nuvens na Bacia Amazônica ........

Lasers

cientistas das mais renomadas 

instituições mundiais são números que 

marcaram a São Paulo School of 

Advanced Science, realizada com o 

apoio da FAPESP e em parceria com a 

XVI Jorge André Swieca School on Non 

linear and Quantum Optics, entre 16 e 

27 de julho,  no IPEN.

Mais de 180 candidatos, 127 horas de 

atividades de alta qualidade, 30

Um comitê de pesquisadores do Centro 

de Lasers e Aplicações (CLA), 

coordenado pelo Dr. Niklaus Wetter, 

ofereceu aos participantes duas 

semanas de palestras e mini-cursos 

sobre o que há de mais atual na 

pesquisa em ótica quântica e não-linear, 

incluindo aplicações e inovações. O 

programa contou ainda com atividades 

de divulgação científica através de 

visitas a importantes áreas do IPEN , 

como o Reator Nuclear, o Acelerador de 

Elétrons e o Irradiador Multipropósito 

de Cobalto-60, além de visitas a outras 

Uma comitiva da Rosatom Overseas Inc, 

estatal russa que atua em diversos 

campos das aplicações da energia 

nuclear, esteve no IPEN em agosto para 

acertar detalhes de parceria institucional. 

Rustam Rakhmatulin, diretor geral 

adjunto de comércio, e Ivan Dybov, 

presidente da Rosatom América Latina, 

estiveram presentes. O diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento da CNEN, 

José Carlos Bressiani, e o 

superintendente do IPEN, Wilson Calvo, 

conduziram o encontro, que contou, 

ainda, com as presenças do diretor de 

Radiofarmácia do Instituto, Jair 

Mengatti, do gerente do Centro de 

Radiofarmácia (CR), Efraim Perini, do 

coordenador técnico do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), José 

Augusto Perrotta, e do gerente adjunto 

do Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR), Samir Somessari. Após reunião na 

Superintendência e visita à exposição "O 

IPEN e sua História" no Espaço Cultural 
Marcello Damy, a comitiva visitou as 

instalações do CR e do CTR.

O Escritório de Gestão de 

Projetos/Apoio ao Pesquisador 

comunica o resultado da Seleção de 

Bolsista de Pós-Doutorado no âmbito 

do Projeto FAPESP 2017/50332-0, 

intitulado "Capacitação científica, 

tecnológica, infraestrutura em 

Radiofarmácia e Radiações a serviço da 

Saúde”, na área de atuação: Novos 

radiofármacos e fontes radioativas. 
aA classificação ficou assim: (1 ) Dra. Carla 

aDaruich de Souza; (2 ) Dra. Azin 
oShasavar; (3 ) Dr. Glauco Rogério 

oVeneziani e (4 ) Dr. Salem O. A. 

Abadalla-riahy. 

instituições dedestaque internacional 

como o Instituto Butantan e o Instituto 

Oceanográfico.

Dos 142 alunos participantes, que 

incluíram desde graduandos até

brasileiro, representando grande parte 

do território nacional. A SPSAS foi o 

maior evento de lasers no Instituto.

jovens doutores, 52 eram estrangeiros 

de 29 países do mundo, e 90

Comitiva da Rosatom visita IPEN

IPEN participa da ExpoT&C em AL

EPG divulga resultado de pós-doc

DestaquesACONTECEU
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Na foto, o presidente da CNEN, Paulo 

Roberto Pertusi, acompanha as 

explicações do expositor Anderson 

Andrade. A ExpoT&C ocorreu em 

Maceió, durante Reunião Anual da SBPC.

Escola Avançada de Lasers consolida excelência

Semente de 

iodo-125 é 

colocada na 

região do tumor 

para 

demarcação da 

lesão a ser 

retirada durante 

o procedimento 

cirúrgico.

Um dos objetivos da pesquisa é estabelecer protocolo para 

esse procedimento ainda inédito no Brasil 
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Editorial

Desafio contínuo e reconhecimento
mês de julho. Emerson Bernardes, do 

Centro de Radiofarmácia (CR), destaque 

em Pesquisa, falou sobre 

"Desenvolvimento de Radiofármacos 

Inéditos: Inovar para Transformar”. Em sua 

apresentação, fez uma relação da atividade 

de pesquisa com o tempo, destacando os 

estudos sólidos do passado, que 

proporcionaram o atual estágio, e as 

perspectivas para o futuro, com a 

introdução de novos radiofármacos no 

mercado, visando a melhoria da qualidade 

de vida da população brasileira. Por último, 

na categoria Projeto, Fábio Coral 

apresentou as "Os Centros de Pesquisa 

Shell-FAPESP e o Futuro em Novas 

Energias no IPEN”, falando da inovação e 

das perspectivas de energias sustentáveis, 

segundo ele o caminho para o futuro das 

pesquisas com energias (pág.4).

O IPEN também tem investido em 

promover a cultura da segurança nuclear 

em suas unidades e na CNEN como um 

todo. Eventos sucessivos têm sido 

realizados com apoio dos servidores   

(págs 10 e 11). Boa leitura! 

Tantas conquistas são destacadas na 

entrevista desta edição com Marcelo 

Linardi, diretor de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE) do IPEN. 

Aposentado e considerando deixar o cargo 

em 2019, Linardi pontua os avanços na sua 

gestão, mas salienta que é preciso 

consolidar a cultura da inovação entre os 

pesquisadores. Otimista, não concorda 

com a afirmação de que o Instituto está 

"morrendo". Diz que, ao contrário, o IPEN 

tem desempenhado muito bem o seu 

papel, e os servidores não podem 

esmorecer. "É preciso acreditar em um 

Brasil sério e feliz de novo", afirma (pág. 5).

O IPEN tem entre suas metas propor 

soluções para terapias e tratamentos de 

diversos tipos de câncer. O projeto de 

pesquisa "Técnica de marcação com 

sementes de Iodo-125 como localizador 

alvo para tratamento cirúrgico em câncer 

de mama”, coordenado pela 

pesquisadora Maria Elisa Chuery Martins 

Rostelato, do Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR), se junta a tantas outras 

iniciativas nessa direção. Trata-se de 

uma técnica inovadora para cirurgia de 

câncer de mama, muito menos invasiva 

e que promete reduzir a morbidade e os 

custos para os sistemas de saúde do 

País, incluindo pacientes  e hospitais.  

Essa técnica vai possibilitar o aumento 

da quantidade de pacientes em 

tratamento e melhorar a sua qualidade 

de vida. É uma pesquisa pioneira, que 

pretende estabelecer um protocolo para 

esse procedimento ainda inexistente no 

Brasil. A equipe foi vencedora da quinta 

edição do Prêmio IPEN de Inovação 

Tecnológica, anunciado no dia 31 de 

agosto, durante as comemorações dos 

62 anos do Instituto. Um bomexemplo 

para a campanha vindoura Outubro 

Rosa  (págs. 6 e 7).

Homenagens aos aposentados e a 

servidores que completaram 20, 25, 30, 

35 e 40 anos de casa e apresentação 

dos destaques do ano em Pesquisa, 

Projeto e Ensino&Internacionalização 

também marcaram a celebração. Niklaus 

Ursus Wetter, do Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA), fez um relato sobre a 

realização da "Escola Avançada FAPESP 

Lasers Frontiers”, realizada no IPEN, no 

Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br

Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela 

Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).

Superintendente: Wilson Aparecido Parejo Calvo 

Diretores: Marcelo Linardi, Antonio Teixeira e Silva, Jair Mengatti, , Willy Hope de Souza, Edson Franco 

Lima

Chefe da ACI: Edvaldo R. Paiva da Fonseca

Jornalista responsável: Ana Paula Freire (MTb 172/AM) - Projeto gráfico: Mário Lima

Colaboração: Katia Itioka, Walkiria Gomes dos Santos e Margareth Lopes Bustos

Edição on-line
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WORKSHOP EM SÃO PAULO

CARTÃO 
DE VISITA

Segundo Vicente, um aspecto 

importante que também preocupa é 

o fato de os livros didáticos dos 

ensinos fundamental e médio terem 

muitas informações erradas sobre a 

tecnologia nuclear. “Há muito 

preconceito e desinformação nesses 

livros, e o professor precisa ter acesso 

aos conceitos corretos para ajudar a 

desfazer algumas ideias que circulam 

de forma equivocada, principalmente 

pelas mensagens que chegam através 

da mídia, em geral, muito distorcidas. 

O que tentamos fazer é contrapor 

essa realidade com as informações 

corretas e fundamentadas para esses 

professores”, acrescentou.

Contribuir para uma cultura de 

educação científica sobre a ciência 

nuclear e suas aplicações envolvendo, 

principalmente, professores dos 

ensinos fundamental II e médio. Essa 

é a filosofia do físico Roberto Vicente 

(foto: E. R. Paiva), da Gerência de 

Rejeitos Radioativos do IPEN, que, ao 

longo de décadas, vem realizando um 

trabalho voluntário oferecendo cursos 

de formação para professores da rede 

pública. O mais recente foi o curso 

Aplicações da Tecnologia Nuclear 

para Professores do Ensino 

Fundamental e Médio, ministrado 

entre os dias 16 e 20 de julho, com o 

também pesquisador do IPEN Paulo 

Sérgio Cardoso da Silva, do Centro do 

Reator de Pesquisas (CRPq).

Vicente destaca a participação de 

Eliana Rodrigues, coordenadora do 

Núcleo Pedagógico da Leste 1, e 

egressa da pós-graduação do IPEN-

USP, na organização do curso e sua 

atuação, junto à Secretaria de 

Educação para promover o curso.

O curso teve duração de 30 horas, 

carga que permite ao professor obter 

pontos no currículo e possibilidade 

de evolução na carreira. Participaram 

do curso 20 professores – a 

expectativa era receber em torno de 

40. Para isso, é necessário que as 

próprias escolas ajudem a difundir o 

curso, e também facilitaria, segundo 

Vicente, se atividades como essa se 

tornassem um programa do IPEN no 

seu calendário anual de atividades.

"Workshop Nuclear Security Culture: 

Experience Sharing and Best Practice 

Exchange” (Workshop de Cultura de 

Segurança Nuclear: Compartilhamento 

de Experiências e Intercâmbio de 

Melhores Práticas, em tradução livre). 

O evento, realizado no Hotel 
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e estudos de casos apresentados pelos 

instrutores, pesquisadores 

internacionais com ampla experiência e 

referências na área. 

Igor Khripunov é consultor da AIEA e 

professor não-residente do Centro de 

Comércio Internacional e Segurança da 

Universidade da Geórgia (EUA); Bayu 

Purnomo integra o Centro de Cultura de 

Segurança e Auto-Avaliação da Agência 

Nacional de Energia Atômica da 

Indonésia (BATAN); e Vladimir Yankov é 

atual chefe de análise e controle de 

proteção física na usina nuclear de 

Para Teixeira, o workshop "foi um 

sucesso pelo alto nível dos palestrantes 

e das palestras, pela aplicação de 

exercícios que levaram à melhor 

compreensão da metodologia da AIEA e 

pela possibilidade de uma grande 

integração entre os participantes das 

diversas organizações brasileiras 

presentes, que consideram o evento 

altamente produtivo, tanto nas 

informações apresentadas quanto na 

finalidade de aplicação da metodologia 

nas instituições”.

Kozloduy (Bulgária).

A cultura de segurança na área nuclear é 

definida como o conjunto de diretrizes 

específicas para segurança nuclear e 

proteção radiológica, com vistas a 

minimizar os riscos associados ao 

emprego das radiações ionizantes para 

fins pacíficos. No intuito de contribuir 

para maior proteção de seus servidores, 

da população em geral e do meio 

ambiente, o IPEN promove treinamentos 

e cursos de capacitação em segurança 

de forma continuada.

Em parceria com a US Partnership for 

Nuclear Threat Reduction (PNTR) e a 

Civil Research and Development 

Foundation (CRDF Global), o IPEN, por 

meio de sua Diretoria de Segurança, 

realizou, ao longo desta semana, o 

Cultura da segurança nuclear é meta no IPEN

Oportunidade de conhecer o status da segurança em empresas brasileiras

Alto nível

O workshop foi organizado em 13 

módulos, divididos em aulas expositivas 

O workshop também foi a oportunidade 

de os servidores conhecerem o estágio 

da cultura de proteção física em 

empresas e instituições brasileiras. De 

acordo com a Antônio Teixeira, foram 

convidadas empresas de todo o Brasil, 

inclusive a Eletrobrás Eletronuclear, o 

Centro Tecnológico da Marinha em São 

Paulo (CTMSP), todos os institutos da 

CNEN, a CNEN sede e a Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB).

promoveu atividades e trabalhos em 

grupos utilizando-se da metodologia da 

AIEA”, afirmou Antônio Teixeira, diretor 

de Segurança do IPEN.

Teixeira se refere ao desenvolvimento de 

técnicas e habilidades na cultura de 

segurança da AIEA, publicadas na 

recém-lançada "Diretriz Técnica da IAEA 

para Auto-avaliação da Cultura de 

Segurança Nuclear em Instalações e 

Atividades” (Série de Segurança Nuclear 
oN . 28). No Brasil, a elaboração de 

normas e procedimentos compete à 

CNEN. "É muito importante para o IPEN 

conhecer essa metodologia voltada para 

o desenvolvimento da cultura de 

segurança e exemplos de países que a 

utilizaram com sucesso, como Indonésia 

e Bélgica”, complementou Teixeira.

Renaissance, em São Paulo, aconteceu 

no período de 20 e 24 de agosto.

Dezoito servidores do Instituto 

participaram do workshop, que abordou 

três grandes temas na área de 

Segurança Nuclear: o conceito de 

segurança nuclear (NS) e cultura de 

segurança nuclear (NSC), a metodologia 

de auto-avaliação do NSC da Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA), 

e a melhoria e sustentabilidade da 

cultura de segurança nuclear."É política 

da Diretoria de Segurança reunir todo o 

conhecimento na área de proteção física 

distribuído nas diversas áreas do IPEN e 

concentrá-los para aplicar uma 

metodologia a fim de ampliar o 

conhecimento na cultura da proteção 

física do Instituto. E o workshop 
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o Dezoito 

servidores do 

IPEN 

participaram 

do curso em 

São Paulo, que 

foi organizado 

pela Diretoria 

de Segurança 

do Instituto, 

com o apoio 

da Agência 

Internacional 

de Energia 

Atômica 

(AIEA).

"É muito importante para o IPEN 

conhecer a metodologia voltada 

para o desenvolvimento da 

cultura de segurança e exemplos 

de países que a utilizaram 

com sucesso,  como Indonésia"

Antônio Teixeira,

diretor de Segurança 
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APÓS 30 ANOS

CTR realiza treinamento para gestão mais segura Reator Nuclear IPEN/MB-01 ganha novo núcleo
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INSTALAÇÕES COM RADIAÇÃO

Os novos conceitos operacionais 

aplicados em instalações de irradiação, 

relacionados à segurança e à proteção 

física radiológicas, e a eficiência 

aprimorada nessas atividades, seguindo 

práticas de boa gestão, foram 

abordados no Curso Regional de 

Treinamento para Gestão Segura e 

Eficiente de Instalações de 

Processamento de Radiação”, realizado 

no período de 12 a 16 de outubro, no 

do Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR) do IPEN.

O evento foi coordenado pelos 

pesquisadores Pablo Vasquez e Yasco 

Kodama, do CTR, o curso faz parte das 

atividades no âmbito do projeto 

"RLA1015- Harmonização de Sistemas 

Integrados de Gestão e Procedimentos 

de Boas Práticas em Instalações de 

Irradiação (ARCAL CLX)”, da Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA), 

com sede em Viena, na Áustria.

"Temos trabalhado com o auspício da 

Agência Internacional de Energia 

Atômica para o desenvolvimento dos 

países da América Latina. Contamos 

com a participação de 15 representantes 

de vários países como Chile, Cuba, 

Equador, México, Panamá, Peru e 
Na etapa seguinte, foi executada a 

desmontagem mecânica propriamente 

dita, com a retirada de três placas 

espaçadoras das varetas combustíveis e 

outros componentes, e seu 

armazenamento em local apropriado no 

interior da célula crítica do reator. O passo 

seguinte será montagem mecânica do 

Foram retiradas do núcleo antigo 680 

varetas combustíveis (que geram o fluxo 

de nêutrons do Reator) e 48 absorvedoras 

de nêutrons (controladoras do processo 

de fissão). "Todas serão armazenar de 

forma segura em repositórios chamados 

de covas (storages). Esta é a parte nuclear 

da desmontagem do núcleo com varetas", 

explicou Ulysses D'Utra Bitelli, gerente 

adjunto de Operação do Reator IPEN/MB-

01. Essa primeira etapa durou uma 

semana e foi executada por todos os 

operadores com licença da CNEN para 

atuação no IPEN/MB-01. 

O Centro de Engenharia Nuclear (CEN) 

deu início à mudança na geometria do 

núcleo do Reator Nuclear de Pesquisas 

IPEN/MB-01, atualmente composto de 

varetas combustíveis, que serão 

substituídas por elementos combustíveis 

tipo placa. O objetivo é o de simular a 

física de nêutrons do núcleo do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), cujo 

projeto está em início de execução pela 

CNEN, e assim validar a metodologia de 

cálculo e as bibliotecas de dados nucleares 

utilizadas em seu projeto. Para tal, o 

primeiro passo foi o de desmontar o 

núcleo descarregando as varetas 

combustíveis.

novo núcleo com elementos do tipo placa 

a ser concluído até o final de Agosto. "A 

absorção dos nêutrons e o consequente 

controle do Reator serão feitos por quatro 

placas de háfnio", explica Bitelli, que é 

doutor em Tecnologia Nuclear pelo 

IPEN/USP.

O háfnio, presente, como mistura, nos 

minerais de zircônio, é comumente 

utilizado para fabricar barras de controle 

empregadas em reatores nucleares devido 

à sua capacidade de captura de nêutrons, 

além de conter elevada resistência à 

corrosão. No caso do Reator IPEN/MB-01, 

as placas de háfnio servirão exatamente 

como elementos de controle.

O último passo dessa operação de 

mudança será o carregamento do novo 

núcleo com os 19 elementos combustíveis 

na placa matriz e a consequente previsão 

de criticalidade. Bitelli explica que, num 

reator de potência zero, como é o Reator 

IPEN/MB-01, a queima de combustível 

(consumo de átomos físseis) é desprezível, 

dado o pequeno fluxo de nêutrons (1 

bilhão de nêutrons/s.cm2). Isso permitiu 

que o mesmo combustível original fosse 

utilizado, ao longo de 30 anos, na 

realização de experimentos, treinamentos, 

cursos e aulas. 

O IPEN aguarda autorização da CNEN para 

concluir a opração.

Arcal CLX
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Todo o processo ciclo do elemento combustível é feito no CCN/IPEN

Entre operadores, o sentimento é de "tristeza e alegria ao mesmo tempo"

“Ao mesmo tempo em que tal ato nos 

causou uma certa tristeza, pois marca o 

término de um ciclo em nossas vidas 

profissionais, nos causou também uma 

imensa alegria, pois abrimos uma porta 

para o futuro, com a possibilidade de 

O sentimento ao desmontar um núcleo 

que por 30 anos treinou, retreinou, 

forneceu dados experimentais e 

possibilitou cursos de especialização, 

graduação e pós-graduação a tantos 

pesquisadores, alunos e mesmo a 

operadores de reatores de outras 

instituições provoca uma sensação 

ambígua de tristeza e alegria, diz Bitelli.

obter e fornecer dados fundamentais que 

permitirão a melhora de inúmeros 

procedimentos operacionais, 

experimentais e no cálculos futuros mais 

exatos e precisos de parâmetros nucleares 

de interesse à Física de Reatores utilizados 

nos projetos de núcleo de reatores”, disse.

Tal qual a 30 anos atrás – entrou em 

operação no dia 28 de novembro de 

1988, o Reator IPEN/MB-01 continuará a 

ser genuinamente brasileiro com o novo 

núcleo contendo elementos combustíveis 

tipo placa similares ao que serão 

utilizados no RMB. Além de realizar 

pesquisa na área de física de reatores, foi 
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“O IPEN/MB-01, com o novo núcleo, 

continuará a permitir a simulação de todas 

as características nucleares de um reator 

de grande porte em escala reduzida, sem 

que haja a necessidade de construir-se um 

complexo sistema de remoção de calor. 

Esse tipo de reator é conhecido 

mundialmente como reator de potência 

zero (Zero Power Reactor)”, concluiu

fundamental para a formação dos 

operadores de reatores de potência da 

Eletrobras Eletronuclear, de pesquisa da 

CNEN e, futuramente, do reator protótipo 

de propulsão naval da Marinha do Brasil e 

do próprio RMB.

Quinze representantes de países da América Latina trocaram experiências sobre suas instalações

Uruguai, além do Brasil”, afirmou Pablo 

Vasquez, contraparte do projeto ARCAL 

CLX e pesquisador responsável pelo 
60Irradiador Multipropósito de Co. 

Segundo ele, os participantes, de forma 

geral, tinham experiência em tecnologia 

de processamento por radiação, 

trabalhando em uma instalação de 

irradiação ou em um laboratório de 

irradiação, atuando como responsável 

pela operação, manutenção ou proteção 

radiológica das instalações.

Cada participante apresentou a 

instalação de irradiação em que 

trabalha, suas condições e 

equipamentos vinculados à segurança 

radiológica. "Contamos com a presença 

do expert da Agência Internacional [de 

Energia Atômica], Miguel Iran  Alcérreca 

Sánchez, e também do Dr. Fabio Costa, 

técnico do CTR, que ministrou palestras 

sobre sistemas de automação em 

irradiadores industriais de grande 

porte”, acrescentou Pablo Vasquez.

"Os participantes puderam aplicar e 

discutir os conceitos abordados, 

apresentaram cenários ainda não 

contemplados nos procedimentos de 

emergência pela inclusão dos conceitos 

de proteção física e cultura de segurança 

durante o curso. O exercício de 

emergência favoreceu obter sugestões 

Sob a coordenação de Yasko Kodama, o 

grupo participou de um exercício de 

emergência radiológica no Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60, no qual 

se estimulou a discussão e trabalhos em 

equipes para a elaboração de cenários 

de possíveis acidentes, promovendo a 

aplicação dos conceitos abordados  

pelas palestras proferidas e participação 

de todos tanto em funções de  

observadores como de operadores do 

cenário proposto.

Tanto ela quanto Pablo Vasquez 

reassaltaram o apoio da gerente do 

CTR, Margarida Hamada, dos servidores 

de melhoria para os procedimentos da 

instalação, bem como o aprendizado 

pelos participantes”, explicou Yasko.

60Atividade de emergência radiológica no Irradiador Multipropósito de Co

Claudia Regina Nolla, Francisco 

Sprenger, Eduardo Pavão de Araújo, 

Gilberto Albano e dos funcionários do 

Irradiador. "Agradecemos especialmente 

a essas pessoas, que nos ajudaram a 

realizar o curso no IPEN”.

Equipe do CEN com o elemento combustível servirá ao Reator IPEN/MB-01 e simulará o RMB

Como parte da 

programação do 

curso, os 

participantes 

visitaram o 

Centro de 

Radiofarmácia, o 

Reator Nuclear 

de Pesquisas IEA-

R1 (foto) e os 

Aceleradores de 

Elétrons, além do 

próprio 

Irradiador de 

Cobalto-60.
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Homenagens a servidores marcam a celebração 

Paulo Pertusi, presidente da CNEN, 

anunciou um aporte financeiro para 

Calvo fez um balanço das principais 

conquistas do Instituto, destacando 

projetos de grande vultos contemplados 

em editais Fapesp, Shell, Finep e Aneel. 

Também ressaltou a recertificação ISO 

9001:2015 do Centro de Engenharia 

Nuclear (CEN), Centro de Radiofarmácia 

(CR), Centro de Metrologia das Radiações 

(CMR) e CRPq.

Cinquenta e oito servidores aposentados 

no último ano receberam certificado de 

reconhecimento ao seu trabalho, na 

solenidade comemorativa dos 62 anos do  

IPEN, no dia 31 de agosto. Também foram 

homenageados funcionários com 20, 25, 

30, 35 e 40 anos de casa, totalizando 88 

(seis, um, 21, 28 e 32, respectivamente). 

"É um singelo reconhecimento à dedicação 

e ao compromisso de cada um para com o 

nosso Instituto. Se algumas áreas ainda 

não pararam, é devido a essas pessoas que 

ainda estão aqui dando a sua 

contribuição”, afirmou o superintendente 

Wilson Aparecido Parejo Calvo.

A solenidade oficial começou às 14h30, 

com a execução do Hino Nacional. Em 

seguida, o público assistiu a um vídeo 

institucional do Projeto Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), 

empreendimento gerido pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), com 

ampla participação do IPEN. 

manter as atividades da Radiofarmácia até 

o fim deste ano. Pertusi representou o 

ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações, Gilberto Kassab. 

Diretor técnico da Fundacentro e 

representando a presidente do órgão, 

Leonice Alves da Paz, Robson Spinelli 

Gomes salientou a "estreita” relação  com 

o IPEN - tem especialização na área 

nuclear - e a excelência do Instituto nas 

suas atividades. 

Também compuseram a mesa Elizabeth 

Antonio Pereira Correia, subsecretária de 

Ciência, Tecnologia e Inovação da SEDECTI, 
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Além deles, o vice-almirante Ney Zanella 

dos Santos, diretor-presidente da Amazul; 

a professora Emma Otta, pró-reitora 

adjunta de Pesquisa da USP.

Também presente José Carlos Bressiani, 

atual diretor de P&D da CNEN e ex-

superintendente do IPEN de 2013 a 2016. 

Bressiani é pesquisador do Centro de 

Ciência e Tecnologia de Materiais (CCTM).

representando o secretário Ricardo 

Alexandre Almeida Bocalon; o vice-

almirante Sydney dos Santos Neves, 

diretor do Centro Tecnológico da Marinha 

em São Paulo (CTMSP). 

4

O gerente do Centro de Células a 

Combustível e Hidrogênio (CCCH), 

Fábio Coral, apresentou os laboratórios 

para pesquisa sobre novas energias, 

inaugurados pela manhã, com a 

presença de Paulo Pertusi, presidente 

da CNEN, que descerrou a placa com o 

superintendente Wilson Calvo (foto). 

Em seguida, Coral conduziu os 

presentes a cada instalação, fazendo 

uma breve explicação sobre as 

atividades a serem desenvolvidas.

Após a inauguração, os convidados se 

dirigiram ao Auditório Rômulo Ribeiro 

Pieroni para assistir à exposição do 

"IPEN em Números”, pelo diretor de 

Emerson Bernardes, do Centro de 

Radiofarmácia (CR), destaque em 

Pesquisa, falou sobre "Desenvolvimento 

de Radiofármacos Inéditos: Inovar para 

Transformar”. Em sua apresentação, fez 

uma relação da atividade de pesquisa 

Pesquisa, Desenvovimento e Ensino, 

Marcelo Linardi. Também foram 

apresentados os "Destaques do Ano” 

nas categorias Ensino e 

Internacionalização, Pesquisa e Projeto. 

Niklaus Ursus Wetter, do Centro de 

Lasers e Aplicações (CLA), fez um relato 

sobre a realização da "Escola Avançada 

FAPESP Lasers Frontiers”, realizada no 

IPEN, no mês de julho.

com o tempo, destacando os estudos 

sólidos do passado, que 

proporcionaram o atual estágio, e as 

perspectivas para o futuro, com a 

introdução de novos radiofármacos     

no mercado, visando a melhoria da 

qualidade de vida da população 

brasileira.

Por último, na categoria Projeto, Fábio 

Coral apresentou as "Os Centros de 

Pesquisa Shell-FAPESP e o Futuro em 

Novas Energias no IPEN”, falando da 

inovação e das perspectivas de energias 

sustentáveis, segundo ele o caminho 

para o futuro das pesquisas com 

energias.

CCCH inaugura laboratórios e é um dos Centros em ‘Destaque’

Medicina Nuclear

Julho/Agosto 2018

XXXII CONGRESSO BRASILEIRO

IPEN marca forte presença em diferentes sessões
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No mesmo dia, o IPEN esteve 

representado pelos pesquisadores Jair 

Mengatti, diretor de Produtos e Serviços 

do CR/IPEN, José Augusto Perrotta, 

coordenador técnico do Projeto Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), na 

sessão "Desenvolvimento da Medicina 

Nuclear no Brasil”. Como moderadores, 

o superintendente do Instituto, Wilson 

Aparecido Parejo Calvo, o diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento da CNEN, 

José Carlos Bressiani, o superintendente 

do IPEN, Wilson Calvo, o diretor-

presidente da Amazul e o diretor do 

Serviço de Medicina Nuclear/HC, da 

UNICAMP, Celso Dario Ramos. A 

pesquisadora Eliane Bortoleti de Araújo, 

do CR, apresentou o tema "Lu-177- 

PSMA: Situação atual"

A 32ª edição do Congresso Brasileiro de 

Medicina Nuclear, realizado no período 

de 10 a 12 de agosto, em São Paulo, 

contou com importante participação   

do IPEN. Na sessão "Radiofarmácia – 

Neuroimagem”, no segundo dia do 

evento, a pesquisadora Regina Célia G. 

Carneiro, do Centro de Radiofarmácia 

(CR), foi uma das moderadoras, ao    

lado de Ana Maria Silveira Braghiorli,  

do Rio de Janeiro.

"Radiofármacos para Neuroimagem: 

Perspectiva atual" e "Radiofármacos 

para neuroimagem PET e aplicações em 

estudos clínicos", com apresentações de 

Daniele de Paula Faria, da Faculdade de 

Medicina da USP, e  Vasko Kramer, 

chefe de Pesquisa e Desenvolvimento 

na Positronpharma SA, do Chile, 

respectivamente, foram alguns dos 

temas abordados na referida sessão.

O Congresso da SBMN teve como 

principais focos de discussão a 

 O IPEN, como um dos pioneiros na 

pesquisa e produção de radiofármacos 

no âmbito nacional, participou, além da 

moderação de debates, de apresentação 

de trabalhos científicos e de exposição 

de produtos para diagnóstico e 

tratamento, sempre destacando seu 

compromisso na busca de atender à 

sociedade e aos profissionais da área de 

medicina nuclear.

necessidade de facilitar o acesso aos 

recursos da medicina nuclear para 

população, a preocupação com o 

fornecimento de insumos e 

fortalecimento da especialidade no País.

O presidente da CNEN, Paulo Roberto 

Pertusi, representou o ministro da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, 

na abertura. Dentre as demais 

autoridades presentes, estavam Juliano 

Cerci, presidente da SBMN, Marcia 

O IPEN também contou com um stand 

para expor seus principais produtos, 

como radiofármacos, mobilizando uma 

equipe de servidores que consideram a 

experiência bastante positiva. "Minha 

participação foi muito gratificante. É de 

suma importância ter esse contato com 

a equipe de médicos com os quais, na 

maioria das vezes, falamos somente por 

meios eletrônicos. A parceria entre a 

equipe médica e a Radiofarmácia é de 

grande valia, pois a troca de 

informações e a dedicação diária que 

temos com este trabalho contribuem 

para obtermos o sucesso em prol da 

sociedade", afirmou Fátima Gili, 

servidora do CR/IPEN.

Tavarese, presidente do Congresso, e o 

general Sergio Etchegoyen, ministro do 

Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República. 

Exposição

9

Da esquerda para a direita: o superintendene do IPEN, Wilson Calvo, as 

pesquisadora Regina Carneiro e Elaine Bortoleti, e Fátima Gili no stand do 

IPEN, com o presidente da SBMN

Jair Mengatti, diretor 

de Produtos e Serviços, 

em sua participação

Em sentido horário: Fábio 
Coral, gerente do CCCH, 
Paulo Pertusi, presidente da 
CNEN, Wilson Calvo, 
superintendente do IPEN e 
José Carlos Bressiani, 
diretor de P&D da CNEN.
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Entrevista

"Quero acreditar em um Brasil sério de novo"
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O balanço que faço é extremamente 

positivo. Desde que entrei, ainda na 

gestão do [ex-superintendente José 

Carlos] Bressiani, que decidiu alocar 

algumas atribuições de ensino na então 

Diretoria de Ensino, hoje Coordenação, a 

Diretoria passou a ter mais tempo para 

se dedicar às outras atividades. Isso foi 

muito bom, temos algumas conquistas 

importantes, projetos institucionais de 

milhões, que vão viabilizar 

equipamentos de última geração para o 

IPEN e contribuir para melhorar 

sensivelmente a qualidade das 

publicações. Outra conquista foi a 

organização do NIT [Núcleo de Inovação 

Tecnológica] como um todo, com a 

regulação do setor e  a criação e 

tudo é decidido em colegiado, e isso 

tem dado bastante sinergia à Diretoria.

Qual o balanço que faz da sua gestão, 

em termos de conquistas?

Você dirige uma Diretoria bastante 

plural e uma das mais importantes no 

IPEN. Como tem conseguido manter  

a sinergia com todos os grupos 

ligados a ela?

A política de condução da DPDE é a 

mesma para todas as suas subunidades, 

o Escritório de Gestão de Projetos, o 

Núcleo de Inovação Tecnológica, a 

Internacionalização, o Ensino... é uma 

gestão democrática, em que as decisões 

mais importantes e abrangentes são 

tomadas em conjunto com lideranças 

desses grupos, diretamente afetados. 

Ou seja, qualquer decisão envolve os 

gerentes ou algum gerente, 

dependendo do assunto, respeitando a 

origem e as especificidades de cada 

grupo, e assim tem dado certo. Nada é 

feito sem consulta, à revelia dos grupos, 
consolidação de documentos jurídicos 

pertinentes a vários tipos de inovação - 

claro que ainda não estamos em uma 

situação ideal, porque a administração 

pública é travada, são muitas etapas, 

muita burocracia, procuradoria 

necessária, mas ainda lenta etc... Outra 

conquista nessa área foi a concessão de 

bolsas para pesquisadores via inovação. 

Isso era permitido na universidade, mas 

não no IPEN. Então, o NIT está bem 

organizado. A internacionalização, que 

antes era tácita, começou a ser regulada, 

isso gera documentos importantes para 

relatórios de pós-graduação e para 

divulgação das nossas pesquisas e como 

moeda também na hora de pedir 

projetos. Por fim, temos o EGP 

[Escritório de Gestão de Projetos], que 

organizou projetos da casa, facilitando 

muito a vida dos nossos pesquisadores.   

O que ainda pode ser feito em curto, 

médio prazo, na sua gestão?

Temos que consolidar a inovação, com 

um pouco mais de agressividade 

internamente, pois acho que o IPEN 

ainda pode fazer mais do que tem feito. 

Precisamos também integrar o grupo 

Embrapii [Associacāo Brasileira de 

Pesquisa e Inovação Industrial], ainda 

não conseguimos, e essa é uma meta a 

ser alcançada. Temos que ampliar o EGP, 

já está na casa de milhões o que é 

gerenciado, e isso precisa de uma mão-

de-obra especializada para não termos 

Você está no segundo mandato na 

DPDE e se aposentou recentemente. 

Pretende concluir o ciclo dessa gestão 

do IPEN? 

problemas na prestação de contas. 

Desenvolver o novo programa de pós-

graduação, para que seja de excelência... 

e finalmente, lutar para que haja 

concurso público, é uma tarefa 

importante da Diretoria fazer que esse 

concurso, quando vier, seja bem 

aproveitado, que as vagas sejam 

importantes e bem preenchidas.

Não, não pretendo (...risos...). Acho que 

a DPDE está bem estruturada, suas 

subunidades também, e acho que tem 

que haver renovação na DPDE. Já falei 

isso com superintendente [Wilson 

Calvo],e seja quem for que assuma o 

cargo, terá todo o meu apoio para fazer 

essa transição e continuar as ações 

positivas da Diretoria.

Candidatar-se à Superintendência do 

IPEN, então, está fora de cogitação, 

apesar de colegas seus manifestarem 

publicamente apoio? 

Que mensagem deixaria para o seu 

sucessor na DPDE?

Sim. Completamente fora de cogitação. 

O IPEN passou por anos muito difíceis, 

tanto na gestão em si, quanto no 

orçamentário para a pesquisa e para a 

produção, muita burocracia, recursos 

que não vinham, aposentadorias, 

nenhum sinal de concurso público... 

tudo isso gerou um clima institucional 

muito ruim, a ponto de alguns dizerem 

que o IPEN está morrendo. Eu gostaria 

que essa frase não se perpetuasse, acho 

que tem que haver esperança, e claro 

que ela só vai vir, de fato, com o 

preenchimento de novas vagas. De 

resto, o IPEN tem feito a lição de casa, 

tem produzido boa ciência, tem gerado 

produtos, tem atendido à sociedade - 

com muito sacrifício de todos, mas tem 

feito seu papel. O concurso vai ter que 

vir, independentemente de quem seja o 

novo presidente. O IPEN não vai morrer, 

ao contrário, vai seguir seu caminho. Eu 

quero ver o Brasil sério e feliz de novo. 

Quero acreditar.

Em seu segundo mandato, 

Linardi defende renovação na 

DPDE e se mantém otimista 

quanto ao futuro do Instituto. 

Para ele, o IPEN tem feito   

muito bem a ‘lição de casa’ e 

não pode esmorecer.

MARCELO LINARDI "Emérita" MARINA VASCONCELLOS

Pioneira na área e sólida trajetória acadêmica

Em seu discurso de agradecimento, fez 

um breve retrospecto de sua vida 

acadêmica, desde quando decidiu 

cursar engenharia química na 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRS), numa época em que 

engenharia era curso "para homens”, 

até o auge de sua carreira, no IPEN, 

onde formou um grupo, fundou e 

coordenou o laboratório de 

Radioquímica, e estabeleceu 

importantes parcerias internacionais, 

Ela foi pioneira ao introduzir pesquisas 

na área de radioquímica, no Brasil, e 

construiu uma sólida carreira, com 

reconhecida competência e importantes 

parcerias nacionais e internacionais. 

Muito querida por seus pares, Marina 

Vasconcellos foi homenageada com a  

outorga de "Pesquisadora Emérita” do 

IPEN, no ano em que o Instituto 
ocompleta seu 62  aniversário. Foi, sem 

dúvida, o momento mais emocionante 

da celebração, no dia 31 de agosto, no 

Auditório Rômulo Ribeiro Pieroni.

Um vídeo com depoimentos do filho 

Tiago Agostini e de ex-orientandos e 

colegas de pesquisa comoveu a 

homenageada, que, durante anos, foi 

pesquisadora do Centro do Reator de 

Pesquisas (CRPq). Marina está 

aposentada desde 2015, mas continua 

como voluntária, orientando alunos de 

pós-graduação e ministrando aulas na 

graduação e pós-graduação da USP.

Marina 

Vasconcellos 

é a terceira 

mulher a 

receber título 

de "Emérita" 

no IPEN

Terceira mulher a receber o título de "Pesquisadora Emérita" no IPEN

O gerente do CRPq, Frederico Genezini, 

também prestou homenagem, em nome 

do Centro, afirmando que a outorga é 

"muito justa e merecida”. Destacou a 

formação sólida, a alegria e a 

Marina Vasconcellos foi a terceira 

mulher a receber o título de 

Pesquisadora Emérita no IPEN. A 

primeira foi Constância Pagano 

Gonçalves da Silva, que atuou no Centro 

de Radiofarmácia (CR), e a segunda, 

Mitiko Saiki, ainda colaboradora do 

CRPq. "É muita emoção receber esse 

título e me juntar a colegas que fizeram 

história no Instituto", afirmou.

Julho/Agosto 2018

"Emérita" 

"As gurias do Sul vieram para São Paulo 

com a cara e a coragem. Passamos 

muito sufoco, choramos muito com as 

broncas que levamos, mas valeu a 

pena”, disse Marina, referindo-se às 

amigas Ana Maria Hoffman e Augusta 

Maria Passaglia, da UFRS, que à época 

se juntaram a ela para tentar a vida 

acadêmica na capital paulista. 

inclusive sendo uma das pioneiras na 

colaboração com a Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Mestre e doutora em Química Analítica, 

pela USP, Marina acredita que seu maior 

legado foi o desenvolvimento da área 

Num discurso bem-humorado, a 

homenageada agradeceu o apoio que 

sempre recebeu da família e dos colegas 

do IPEN, e falou da relação amistosa e 

de aprendizado com seus orientandos 

de pesquisa. 

de Radioquímica no IPEN.

Sentimento recíproco, segundo relato 

de Edson Gonçalves Moreira, servidor 

do CRPq e ex-orientando de doutorado. 

"Foi uma honra ter sido orientado pela 

Marina. Aprendi muito com ela, uma 

pessoa sempre dedicada e disposta a 

ouvir. Obrigado, Marina, e parabéns por 

essa merecida homenagem", disse.

generosidade de Marina, com um 

depoimento pessoal. "Quando entrei no 

IPEN, eu a procurei, pedindo orientação, 

e ela me disse: - vai para essa área aqui. 

Disse isso sem se preocupar se eu iria 

‘ocupar o lugar dela’, foi pura 

generosidade mesmo”, contou. "Quero 

continuar vendo você sempre alegre e 

sendo essa pessoa maravilhosa que 

você é”, completou Genezini.

Marina Vascocellos foi destaque na 

seção de entrevista da edição 80 do 

Órbita IPEN, quando da celebração dos 

59 anos do Instituto. Na ocasião, foi 

homenageada por sua aposentadoria.
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Ao ser anunciada, Rostelato fez questão 

de chamar toda a sua equipe, dizendo 

O câncer de mama é a neoplasia 

maligna mais comum entre as mulheres 

e também a principal causa de morte 

por câncer no mundo. No Brasil, 

representa também a maior incidência 

na população feminina (ficando atrás 

somente do câncer de pele não 

melanoma). Uma técnica inovadora  

para cirurgia desse tipo de câncer,  

muito menos invasiva, promete reduzir  

a morbidade e os custos para os   

sistemas de saúde do País, incluindo 

pacientes  e hospitais. 

Essa é a meta do projeto de pesquisa 

"Técnica de marcação com sementes de 

Iodo-125 como localizador alvo para 

tratamento cirúrgico em câncer de 

mama”, coordenado pela pesquisadora 

Maria Elisa Chuery Martins Rostelato, do 

Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR) do IPEN. A técnica vai possibilitar 

o aumento da quantidade de pacientes 

em tratamento e melhorar a sua 

qualidade de vida. Será confeccionado 

um protocolo para o procedimento, 

visto que ainda não existe no país. 

"Nós vamos realizar a dosimetria do 

processo para calcular a dose no 

paciente, uma vez que não se encontrou 

literatura a respeito. A marcação correta 

minimiza a quantidade de tecido sadio 

que é retirado durante os 

procedimentos de tratamento de 

câncer. Esta diminuição gerará um 

menor tempo do paciente em sala 

durante o procedimento cirúrgico e 

disponibilidade de equipe”, adiantou a 

pesquisadora.

Outra vantagem é a redução do uso de 

radiofármacos, na forma líquida, em 

hospitais. "Vamos usar fontes seladas 

sólidas que geram menor risco de 

contaminação e, portanto, aumentam a 

segurança do paciente e da equipe 

durante o procedimento”, disse 

Rostelato. O projeto foi o grande 

vencedor da quinta edição do Prêmio 

IPEN de Inovação Tecnológica, cujo 

resultado foi anunciado no dia 31 de 

agosto, por ocasião das comemorações 

dos 62 anos do Instituto.

A pesquisa já foi submetida e aceita pela 

Plataforma Brasil e pelo Comitê de Ética 

do Hospital Beneficência Portuguesa 

(Parecer 523.550). O procedimento de 

marcação de lesões com sementes de 

iodo-125 já foi realizado, com sucesso, 

em mais de 50 pacientes.

Alcance

que a pesquisa é resultado de um 

trabalho coletivo e cooperativo. A 

gerente do CTR, Margarida Hamada, 

também recebeu troféu para o Centro.

O objetivo final, segundo Rostelato, é 

comprovar a acurácia, a sensibilidade e 

efetividade da técnica para a realização 

do protocolo do procedimento. "Com 

este procedimento definido, poder-se-á 

escrever ou ajudar a escrever o 

protocolo nacional desta técnica, ainda 

inexistente", acrescenta. 

De acordo com Rostelato, sua pesquisa 

auxiliará o tratamento de mulheres com 

câncer de mama em estágio inicial e 

avançado. A intervenção será por meio 

da demarcação em lesões de mama e 

tumores mama e axila com sementes de 

iodo-125, para facilitar a localização da 

massa tumoral a ser retirada durante o 

procedimento cirúrgico. A pesquisadora 

explica que os dados obtidos por meio 

da marcação utilizando sementes de 

iodo-125 (RSL-radioguided seed 

localization) serão comparados com a 

marcação pelos métodos convencionais 

(agulhamento por fio metálico ou clip 

metálico (WGL – wire guided 

localization), em mulheres que 

apresentam lesões de mama,      

tumores mama e axilas.

Outra aplicabilidade possível devido às 

propriedades físicas da semente de 

Iodo-125 é o uso em lesão metastáticas 

da região ganglionar axilar. 

"No momento da biópsia do gânglio 

suspeito, com orientação por ultrassom, 

é introduzida a semente, para após 

término da quimioterapia neo 

adjuvante, o patologista diagnosticar 

com certeza se houve ou não a remissão 

total da doença no gânglio afetado 

pelas células tumorais cancerígenas", 

salienta a pesquisadora.
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Conforme mostra a figura, a semente 

de iodo-125 é colocada na região do 

tumor para demarcação da lesão a ser 

retirada durante o procedimento 

cirúrgico. As pacientes são submetidas 

no momento da biópsia ao implante da 

semente de iodo-125 no tecido 

mamário (pode ser também no leito 

tumoral ou linfonodo axilar), sendo 

tudo guiado por ultrassonografia ou 

estereotaxia (mamografia). 

A semente possibilita a marcação das 

lesões de forma segura e reduz o 

número de procedimentos adicionais 

necessários para o êxito das técnicas 

convencionais, por exemplo, a 

diminuição do número de 

procedimentos de imagem extras como 

cintilografias, mamografias, 

ultrassonografia etc..  

A semente de iodo-125 é uma fonte 

radioativa, com tempo de meia vida de 

59,4 dias e energia média de 29KeV. 

Será possível a sua detecção no 

procedimento meses após a inclusão. 

Os resultados preliminares obtidos foram apresentados em dois congressos e em ambos a pesquisa foi premiada: 

Melhor Tema Livre na 11ª Jornada Paulista de Mastologia de 2015, com o trabalho “Localização Radioguiada em 

pacientes com câncer de mama com implante de semente de iodo-125 em leito tumoral e axilar” de autoria de S. 

Mendes, C. Rodrigues Duarte, L. Gabure, M. E. C. M. Rostelaro e C. A. Zeituni; Prêmio Antônio Franco Montoro, no 

Simpósio Internacional Câncer de Mama de 2016, para o trabalho “Estudo comparativo de linfonodo axilar com 

metástase de câncer de mama marcado com semente radioativa (iodo-125) e submetida à quimioterapia néo 

adjuvante e a localização do linfonodo sentinela pré operatório com tecnécio 99” de autoria de S. Mendes, C. 

Rodrigues Duarte, L. Gabure, M. E. C. M. Rostelaro e C. A. Zeituni

Pesquisa desenvolvida no Centro de Tecnologia das Radiações do IPEN, 

em parceria com o Hospital Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de 

Beneficência, apresenta técnica inovadora para cirurgia de câncer de 

mama, com vistas à criação de um protocolo nacional do procedimento. para esse procedimento

Protocolo inédito no País

7

Cirurgia de mama
com mais precisão

O procedimento clínico é composto de 

várias etapas e cada item gerará um ponto 

de medida para comparação entre as 

técnicas posteriormente. De acordo com 

Rostelato, a primeira ocorre durante a 

colocação do marcador, possibilitando a 

visualização, por mamografia e ultrassom, 

no caso da semente, e a visualização por 

cintilografia, no caso do ROLL, e 

mamografia e ultrassom, no caso de 

agulhamento. As comparações serão 

avaliadas em relação ao posicionamento 

dos marcadores em relação ao centro da 

lesão. Será utilizado uma escala de 1 a 5, 

sendo cinco o mais central.

A segunda etapa ocorre na hora da 

cirurgia: será feito uma pré-localização não 

invasiva para estimar o posicionamento do 

marcador a fim de saber onde será a 

incisão. Também haverá uma escala para a 

facilidade de pré-localização, sendo cinco a 

localização mais fácil e um a mais difícil.

A quarta etapa consiste na remoção do 

volume da peça. Quando a cirurgia é 

realizada para remover todo o câncer, o 

cirurgião procura retirar o câncer inteiro 

com uma área extra, ou margem do tecido 

normal ao redor dele (margem de 

ressecção). O patologista examina essa 

margem para verificar se está livre de 

células cancerosas e mede a distância 

entre as células cancerosas e a margem. 

Será mensurada a massa da peça retirada.

Após a incisão, vem a colocação do probe 

dentro do corte e a re-localização, 

chegando no local onde apresenta maior 

contagem. Será estabelecido uma escala 

para a facilidade de pós-localização, sendo 

cinco a localização mais fácil e um a mais 

difícil. Esta etapa do procedimento é a que 

demanda o maior tempo.

A ampliação da margem de cirurgia é a 

etapa seguinte. Segundo Rostelato, será 

contabilizada a quantidade de ampliações 

necessárias em cada técnica utilizada por 

quantidade de pacientes submetidos a 

cada procedimento.

Em seguida, haverá uma re-operação, isto 

é, será contabilizado a quantidade de re-

operações necessárias em cada técnica 

utilizada por quantidade de pacientes 

submetidos a cada procedimento.Por fim, 

serão mensurados o tempo médio de 

procedimento de cada uma das técnicas e 

o custo total médio dos procedimentos 

(hospital + paciente). 

Além de Maria Elisa Chuery Martins Rostelato, 

coordenadora, a pesquisa tem a coautoria de 

Carlos Alberto Zeituni, engenheiro químico, 

responsável pela dosimetria das fontes de 

iodo-125. Ele é quem fará o companhamento 

da parte clínica. 

Colaboram ainda o médico Sérgio Mendes, 

responsável pela realização do procedimento 

de marcação com as sementes de iodo-125 e 

realização da cirurgia de retirada do tumor; o 

físico Cristiano Rodrigues Duarte, responsável 

pelo apoio na realização do procedimento de 

marcação com as sementes de iodo-125, na 

realização da cirurgia de retirada do tumor e 

também pela manipulação da fonte 

radioativa no hospital; e o radiologista

Bruno Gonçalves Tassetto, no apoio técnico à 

realização e análise dos exames de imagem. 

Todos do Hospital Real e Benemérita 

Sociedade Portuguesa de Beneficência.

A equipe

Câncer de Mama

Lóbulos Dutos

Linfonodos

Câncer

Além dos pesquisadores do IPEN e de médicos da Beneficência, a 

pesquisa tem apoio do Professor Larry DeWerd, da Universidade de 

Wisconsin-Madison  (EUA), e do Professor Javier Vijande, da 

(Universidade de Valencia (Espanha).
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Entrevista

"Quero acreditar em um Brasil sério de novo"
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Qual o balanço que faz da sua gestão, 

em termos de conquistas?

O balanço que faço é extremamente 

positivo. Desde que entrei, ainda na gestão 

do [ex-superintendente José Carlos] 

Bressiani, que decidiu alocar algumas 

atribuições de ensino na então Diretoria 

de Ensino, hoje Coordenação, a Diretoria 

passou a ter mais tempo para se dedicar 

às outras atividades. Isso foi muito bom, 

temos algumas conquistas importantes, 

projetos institucionais de milhões, que vão 

viabilizar equipamentos de última geração 

para o IPEN e contribuir para melhorar 

sensivelmente a qualidade das 

publicações. Outra conquista foi a 

organização do NIT [Núcleo de Inovação 

Tecnológica] como um todo, com a 

regulação do setor e  a criação e 

consolidação de documentos jurídicos 

pertinentes a vários tipos de inovação - 

claro que ainda não estamos em uma 

sinergia à Diretoria.

A política de condução da DPDE é a 

mesma para todas as suas subunidades, o 

Escritório de Gestão de Projetos, o Núcleo 

de Inovação Tecnológica, a 

Internacionalização, o Ensino... é uma 

gestão democrática, em que as decisões 

mais importantes e abrangentes são 

tomadas em conjunto com lideranças 

desses grupos, diretamente afetados. Ou 

seja, qualquer decisão envolve os gerentes 

ou algum gerente, dependendo do 

assunto, respeitando a origem e as 

especificidades de cada grupo, e assim 

tem dado certo. Nada é feito sem consulta, 

à revelia dos grupos, tudo é decidido em 

colegiado, e isso tem dado bastante 

Você dirige uma Diretoria bastante 

plural e uma das mais importantes no 

IPEN. Como tem conseguido manter  a 

sinergia com todos os grupos ligados a 

ela?

situação ideal, porque a administração 

pública é travada, são muitas etapas, muita 

burocracia, procuradoria necessária, mas 

ainda lenta etc... Outra conquista nessa 

área foi a concessão de bolsas para 

pesquisadores via inovação. Isso era 

permitido na universidade, mas não no 

IPEN. Então, o NIT está bem organizado. A 

internacionalização, que antes era tácita, 

começou a ser regulada, isso gera 

documentos importantes para relatórios 

de pós-graduação e para divulgação das 

nossas pesquisas e como moeda também 

na hora de pedir projetos. Temos o EGP 

[Escritório de Gestão de Projetos], que 

organizou projetos da casa, facilitando 

muito a vida dos nossos pesquisadores. 

Além disso, gerencia os editais internos, 

tão bem recebidos pela casa, como um  

apoio direto e responsável em pesquisas, e 

também a gestão dos diversos prêmios 

instituídos, incluindo o Prêmio de Inovação 

Tecnológica, como uma forma de 

reconhecer o sucesso em várias áreas. Por 

fim, saliento a conquista da Biblioteca na 

implementação e consolidação do nosso 

Repositório Digital Institucional, seguindo 

tendência mundial moderna de divulgação 

dos nossos resultados científicos.

Temos que consolidar a inovação, com um 

pouco mais de agressividade 

internamente, pois acho que o IPEN ainda 

pode fazer mais do que tem feito. 

Precisamos também integrar o grupo 

O que ainda pode ser feito em curto, 

médio prazo, na sua gestão?

Não, não pretendo (...risos...). Acho que a 

DPDE está bem estruturada, suas 

subunidades também, e acho que tem que 

haver renovação na DPDE. Já falei isso com 

superintendente [Wilson Calvo],e seja 

quem for que assuma o cargo, terá todo o 

meu apoio para fazer essa transição e 

continuar as ações positivas da Diretoria.

Que mensagem deixaria para o seu 

sucessor na DPDE?

Embrapii [Associacāo Brasileira de 

Pesquisa e Inovação Industrial], ainda não 

conseguimos, e essa é uma meta a ser 

alcançada. Temos que ampliar o EGP, já 

está na casa de milhões o que é 

gerenciado, e isso precisa de uma mão-

de-obra especializada para não termos 

problemas na prestação de contas. 

Desenvolver o novo programa de pós-

graduação, para que seja de excelência... e 

finalmente, lutar para que haja concurso 

público, é uma tarefa importante da 

Diretoria fazer que esse concurso, quando 

vier, seja bem aproveitado, que as vagas 

sejam importantes e bem preenchidas.

Você está no segundo mandato na 

DPDE e se aposentou recentemente. 

Pretende concluir o ciclo dessa gestão 

do IPEN? 

O IPEN passou por anos muito difíceis, 

tanto na gestão em si, quanto no 

orçamentário para a pesquisa e para a 

produção, muita burocracia, recursos que 

não vinham, aposentadorias, nenhum  

sinal de concurso público... tudo isso 

gerou um clima institucional muito ruim, a 

ponto de alguns dizerem que o IPEN está 

morrendo. Eu gostaria que essa frase não 

se perpetuasse, acho que tem que haver 

esperança, e claro que ela só vai vir, de 

fato, com o preenchimento de novas 

vagas. De resto, o IPEN tem feito a lição de 

casa, tem produzido boa ciência, tem 

gerado produtos, tem atendido à 

sociedade - com muito sacrifício de todos, 

mas tem feito seu papel. O concurso vai 

ter que vir, independentemente de quem 

seja o novo presidente. O IPEN não vai 

morrer, ao contrário, vai seguir seu 

caminho. Eu quero ver o Brasil sério e feliz 

de novo. Quero acreditar.

Candidatar-se à Superintendência do 

IPEN, então, está fora de cogitação, 

apesar de colegas seus manifestarem 

publicamente apoio? 

Sim. Completamente fora de cogitação. 

Em seu segundo mandato, 

Linardi defende renovação na 

DPDE e se mantém otimista 

quanto ao futuro do Instituto. 

Para ele, o IPEN tem feito   

muito bem a ‘lição de casa’ e 

não pode esmorecer.

MARCELO LINARDI "Emérita" MARINA VASCONCELLOS

Pioneira na área e sólida trajetória acadêmica

Um vídeo com depoimentos do filho 

Tiago Agostini e de ex-orientandos e 

colegas de pesquisa comoveu a 

homenageada, que, durante anos, foi 

pesquisadora do Centro do Reator de 

Pesquisas (CRPq). Marina está 

aposentada desde 2015, mas continua 

como voluntária, orientando alunos de 

pós-graduação e ministrando aulas na 

graduação e pós-graduação da USP.

Em seu discurso de agradecimento, fez 

um breve retrospecto de sua vida 

acadêmica, desde quando decidiu 

cursar engenharia química na 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRS), numa época em que 

engenharia era curso "para homens”, 

até o auge de sua carreira, no IPEN, 

onde formou um grupo, fundou e 

coordenou o laboratório de 

Radioquímica, e estabeleceu 

importantes parcerias internacionais, 

Ela foi pioneira ao introduzir pesquisas 

na área de radioquímica, no Brasil, e 

construiu uma sólida carreira, com 

reconhecida competência e importantes 

parcerias nacionais e internacionais. 

Muito querida por seus pares, Marina 

Vasconcellos foi homenageada com a  

outorga de "Pesquisadora Emérita” do 

IPEN, no ano em que o Instituto 
ocompleta seu 62  aniversário. Foi, sem 

dúvida, o momento mais emocionante 

da celebração, no dia 31 de agosto, no 

Auditório Rômulo Ribeiro Pieroni.

Marina 

Vasconcellos 

é a terceira 

mulher a 

receber título 

de "Emérita" 

no IPEN

Terceira mulher a receber o título de "Pesquisadora Emérita" no IPEN

O gerente do CRPq, Frederico Genezini, 

também prestou homenagem, em nome 

do Centro, afirmando que a outorga é 

"muito justa e merecida”. Destacou a 

formação sólida, a alegria e a 

Marina Vasconcellos foi a terceira 

mulher a receber o título de 

Pesquisadora Emérita no IPEN. A 

primeira foi Constância Pagano 

Gonçalves da Silva, que atuou no Centro 

de Radiofarmácia (CR), e a segunda, 

Mitiko Saiki, ainda colaboradora do 

CRPq. "É muita emoção receber esse 

título e me juntar a colegas que fizeram 

história no Instituto", afirmou.

Julho/Agosto 2018

"Emérita" 

"As gurias do Sul vieram para São Paulo 

com a cara e a coragem. Passamos 

muito sufoco, choramos muito com as 

broncas que levamos, mas valeu a 

pena”, disse Marina, referindo-se às 

amigas Ana Maria Hoffman e Augusta 

Maria Passaglia, da UFRS, que à época 

se juntaram a ela para tentar a vida 

acadêmica na capital paulista. 

inclusive sendo uma das pioneiras na 

colaboração com a Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Mestre e doutora em Química Analítica, 

pela USP, Marina acredita que seu maior 

legado foi o desenvolvimento da área 

de Radioquímica no IPEN.

Num discurso bem-humorado, a 

homenageada agradeceu o apoio que 

sempre recebeu da família e dos colegas 

do IPEN, e falou da relação amistosa e 

de aprendizado com seus orientandos 

de pesquisa. 

Sentimento recíproco, segundo relato 

de Edson Gonçalves Moreira, servidor 

do CRPq e ex-orientando de doutorado. 

"Foi uma honra ter sido orientado pela 

Marina. Aprendi muito com ela, uma 

pessoa sempre dedicada e disposta a 

ouvir. Obrigado, Marina, e parabéns por 

essa merecida homenagem", disse.

Marina Vascocellos foi destaque na 

seção de entrevista da edição 80 do 

Órbita IPEN, quando da celebração dos 

59 anos do Instituto. Na ocasião, foi 

homenageada por sua aposentadoria.

generosidade de Marina, com um 

depoimento pessoal. "Quando entrei no 

IPEN, eu a procurei, pedindo orientação, 

e ela me disse: - vai para essa área aqui. 

Disse isso sem se preocupar se eu iria 

‘ocupar o lugar dela’, foi pura 

generosidade mesmo”, contou. "Quero 

continuar vendo você sempre alegre e 

sendo essa pessoa maravilhosa que 

você é”, completou Genezini.
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Homenagens a servidores marcam a celebração 

Paulo Pertusi, presidente da CNEN, 

anunciou um aporte financeiro para 

Calvo fez um balanço das principais 

conquistas do Instituto, destacando 

projetos de grande vultos contemplados 

em editais Fapesp, Shell, Finep e Aneel. 

Também ressaltou a recertificação ISO 

9001:2015 do Centro de Engenharia 

Nuclear (CEN), Centro de Radiofarmácia 

(CR), Centro de Metrologia das Radiações 

(CMR) e CRPq.

Cinquenta e oito servidores aposentados 

no último ano receberam certificado de 

reconhecimento ao seu trabalho, na 

solenidade comemorativa dos 62 anos do  

IPEN, no dia 31 de agosto. Também foram 

homenageados funcionários com 20, 25, 

30, 35 e 40 anos de casa, totalizando 88 

(seis, um, 21, 28 e 32, respectivamente). 

"É um singelo reconhecimento à dedicação 

e ao compromisso de cada um para com o 

nosso Instituto. Se algumas áreas ainda 

não pararam, é devido a essas pessoas que 

ainda estão aqui dando a sua 

contribuição”, afirmou o superintendente 

Wilson Aparecido Parejo Calvo.

A solenidade oficial começou às 14h30, 

com a execução do Hino Nacional. Em 

seguida, o público assistiu a um vídeo 

institucional do Projeto Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), 

empreendimento gerido pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), com 

ampla participação do IPEN. 

manter as atividades da Radiofarmácia até 

o fim deste ano. Pertusi representou o 

ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações, Gilberto Kassab. 

Diretor técnico da Fundacentro e 

representando a presidente do órgão, 

Leonice Alves da Paz, Robson Spinelli 

Gomes salientou a "estreita” relação  com 

o IPEN - tem especialização na área 

nuclear - e a excelência do Instituto nas 

suas atividades. 

Também compuseram a mesa Elizabeth 

Antonio Pereira Correia, subsecretária de 

Ciência, Tecnologia e Inovação da SEDECTI, 
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Além deles, o vice-almirante Ney Zanella 

dos Santos, diretor-presidente da Amazul; 

a professora Emma Otta, pró-reitora 

adjunta de Pesquisa da USP.

Também presente José Carlos Bressiani, 

atual diretor de P&D da CNEN e ex-

superintendente do IPEN de 2013 a 2016. 

Bressiani é pesquisador do Centro de 

Ciência e Tecnologia de Materiais (CCTM).

representando o secretário Ricardo 

Alexandre Almeida Bocalon; o vice-

almirante Sydney dos Santos Neves, 

diretor do Centro Tecnológico da Marinha 

em São Paulo (CTMSP). 
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O gerente do Centro de Células a 

Combustível e Hidrogênio (CCCH), 

Fábio Coral, apresentou os laboratórios 

para pesquisa sobre novas energias, 

inaugurados pela manhã, com a 

presença de Paulo Pertusi, presidente 

da CNEN, que descerrou a placa com o 

superintendente Wilson Calvo (foto). 

Em seguida, Coral conduziu os 

presentes a cada instalação, fazendo 

uma breve explicação sobre as 

atividades a serem desenvolvidas.

Após a inauguração, os convidados se 

dirigiram ao Auditório Rômulo Ribeiro 

Pieroni para assistir à exposição do 

"IPEN em Números”, pelo diretor de 

Emerson Bernardes, do Centro de 

Radiofarmácia (CR), destaque em 

Pesquisa, falou sobre "Desenvolvimento 

de Radiofármacos Inéditos: Inovar para 

Transformar”. Em sua apresentação, fez 

uma relação da atividade de pesquisa 

Pesquisa, Desenvovimento e Ensino, 

Marcelo Linardi. Também foram 

apresentados os "Destaques do Ano” 

nas categorias Ensino e 

Internacionalização, Pesquisa e Projeto. 

Niklaus Ursus Wetter, do Centro de 

Lasers e Aplicações (CLA), fez um relato 

sobre a realização da "Escola Avançada 

FAPESP Lasers Frontiers”, realizada no 

IPEN, no mês de julho.

com o tempo, destacando os estudos 

sólidos do passado, que 

proporcionaram o atual estágio, e as 

perspectivas para o futuro, com a 

introdução de novos radiofármacos     

no mercado, visando a melhoria da 

qualidade de vida da população 

brasileira.

Por último, na categoria Projeto, Fábio 

Coral apresentou as "Os Centros de 

Pesquisa Shell-FAPESP e o Futuro em 

Novas Energias no IPEN”, falando da 

inovação e das perspectivas de energias 

sustentáveis, segundo ele o caminho 

para o futuro das pesquisas com 

energias.

CCCH inaugura laboratórios e é um dos Centros em ‘Destaque’

Medicina Nuclear

Julho/Agosto 2018

XXXII CONGRESSO BRASILEIRO

IPEN marca forte presença em diferentes sessões
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No mesmo dia, o IPEN esteve 

representado pelos pesquisadores Jair 

Mengatti, diretor de Produtos e Serviços 

do CR/IPEN, José Augusto Perrotta, 

coordenador técnico do Projeto Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), na 

sessão "Desenvolvimento da Medicina 

Nuclear no Brasil”. Como moderadores, 

o superintendente do Instituto, Wilson 

Aparecido Parejo Calvo, o diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento da CNEN, 

José Carlos Bressiani, o superintendente 

do IPEN, Wilson Calvo, o diretor-

presidente da Amazul e o diretor do 

Serviço de Medicina Nuclear/HC, da 

UNICAMP, Celso Dario Ramos. A 

pesquisadora Eliane Bortoleti de Araújo, 

do CR, apresentou o tema "Lu-177- 

PSMA: Situação atual"

A 32ª edição do Congresso Brasileiro de 

Medicina Nuclear, realizado no período 

de 10 a 12 de agosto, em São Paulo, 

contou com importante participação   

do IPEN. Na sessão "Radiofarmácia – 

Neuroimagem”, no segundo dia do 

evento, a pesquisadora Regina Célia G. 

Carneiro, do Centro de Radiofarmácia 

(CR), foi uma das moderadoras, ao    

lado de Ana Maria Silveira Braghiorli,  

do Rio de Janeiro.

"Radiofármacos para Neuroimagem: 

Perspectiva atual" e "Radiofármacos 

para neuroimagem PET e aplicações em 

estudos clínicos", com apresentações de 

Daniele de Paula Faria, da Faculdade de 

Medicina da USP, e  Vasko Kramer, 

chefe de Pesquisa e Desenvolvimento 

na Positronpharma SA, do Chile, 

respectivamente, foram alguns dos 

temas abordados na referida sessão.

O Congresso da SBMN teve como 

principais focos de discussão a 

 O IPEN, como um dos pioneiros na 

pesquisa e produção de radiofármacos 

no âmbito nacional, participou, além da 

moderação de debates, de apresentação 

de trabalhos científicos e de exposição 

de produtos para diagnóstico e 

tratamento, sempre destacando seu 

compromisso na busca de atender à 

sociedade e aos profissionais da área de 

medicina nuclear.

necessidade de facilitar o acesso aos 

recursos da medicina nuclear para 

população, a preocupação com o 

fornecimento de insumos e 

fortalecimento da especialidade no País.

O presidente da CNEN, Paulo Roberto 

Pertusi, representou o ministro da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, 

na abertura. Dentre as demais 

autoridades presentes, estavam Juliano 

Cerci, presidente da SBMN, Marcia 

O IPEN também contou com um stand 

para expor seus principais produtos, 

como radiofármacos, mobilizando uma 

equipe de servidores que consideram a 

experiência bastante positiva. "Minha 

participação foi muito gratificante. É de 

suma importância ter esse contato com 

a equipe de médicos com os quais, na 

maioria das vezes, falamos somente por 

meios eletrônicos. A parceria entre a 

equipe médica e a Radiofarmácia é de 

grande valia, pois a troca de 

informações e a dedicação diária que 

temos com este trabalho contribuem 

para obtermos o sucesso em prol da 

sociedade", afirmou Fátima Gili, 

servidora do CR/IPEN.

Tavarese, presidente do Congresso, e o 

general Sergio Etchegoyen, ministro do 

Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República. 

Exposição

9

Da esquerda para a direita: o superintendene do IPEN, Wilson Calvo, as 

pesquisadora Regina Carneiro e Elaine Bortoleti, e Fátima Gili no stand do 

IPEN, com o presidente da SBMN

Jair Mengatti, diretor 

de Produtos e Serviços, 

em sua participação

Em sentido horário: Fábio 
Coral, gerente do CCCH, 
Paulo Pertusi, presidente da 
CNEN, Wilson Calvo, 
superintendente do IPEN e 
José Carlos Bressiani, 
diretor de P&D da CNEN.
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APÓS 30 ANOS

CTR realiza treinamento para gestão mais segura Reator Nuclear IPEN/MB-01 ganha novo núcleo
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INSTALAÇÕES COM RADIAÇÃO

Os novos conceitos operacionais 

aplicados em instalações de irradiação, 

relacionados à segurança e à proteção 

física radiológicas, e a eficiência 

aprimorada nessas atividades, seguindo 

práticas de boa gestão, foram 

abordados no Curso Regional de 

Treinamento para Gestão Segura e 

Eficiente de Instalações de 

Processamento de Radiação”, realizado 

no período de 12 a 16 de outubro, no 

do Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR) do IPEN.

O evento foi coordenado pelos 

pesquisadores Pablo Vasquez e Yasco 

Kodama, do CTR, o curso faz parte das 

atividades no âmbito do projeto 

"RLA1015- Harmonização de Sistemas 

Integrados de Gestão e Procedimentos 

de Boas Práticas em Instalações de 

Irradiação (ARCAL CLX)”, da Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA), 

com sede em Viena, na Áustria.

"Temos trabalhado com o auspício da 

Agência Internacional de Energia 

Atômica para o desenvolvimento dos 

países da América Latina. Contamos 

com a participação de 15 representantes 

de vários países como Chile, Cuba, 

Equador, México, Panamá, Peru e 
Na etapa seguinte, foi executada a 

desmontagem mecânica propriamente 

dita, com a retirada de três placas 

espaçadoras das varetas combustíveis e 

outros componentes, e seu 

armazenamento em local apropriado no 

interior da célula crítica do reator. O passo 

seguinte será montagem mecânica do 

Foram retiradas do núcleo antigo 680 

varetas combustíveis (que geram o fluxo 

de nêutrons do Reator) e 48 absorvedoras 

de nêutrons (controladoras do processo 

de fissão). "Todas serão armazenar de 

forma segura em repositórios chamados 

de covas (storages). Esta é a parte nuclear 

da desmontagem do núcleo com varetas", 

explicou Ulysses D'Utra Bitelli, gerente 

adjunto de Operação do Reator IPEN/MB-

01. Essa primeira etapa durou uma 

semana e foi executada por todos os 

operadores com licença da CNEN para 

atuação no IPEN/MB-01. 

O Centro de Engenharia Nuclear (CEN) 

deu início à mudança na geometria do 

núcleo do Reator Nuclear de Pesquisas 

IPEN/MB-01, atualmente composto de 

varetas combustíveis, que serão 

substituídas por elementos combustíveis 

tipo placa. O objetivo é o de simular a 

física de nêutrons do núcleo do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), cujo 

projeto está em início de execução pela 

CNEN, e assim validar a metodologia de 

cálculo e as bibliotecas de dados nucleares 

utilizadas em seu projeto. Para tal, o 

primeiro passo foi o de desmontar o 

núcleo descarregando as varetas 

combustíveis.

novo núcleo com elementos do tipo placa 

a ser concluído até o final de Agosto. "A 

absorção dos nêutrons e o consequente 

controle do Reator serão feitos por quatro 

placas de háfnio", explica Bitelli, que é 

doutor em Tecnologia Nuclear pelo 

IPEN/USP.

O háfnio, presente, como mistura, nos 

minerais de zircônio, é comumente 

utilizado para fabricar barras de controle 

empregadas em reatores nucleares devido 

à sua capacidade de captura de nêutrons, 

além de conter elevada resistência à 

corrosão. No caso do Reator IPEN/MB-01, 

as placas de háfnio servirão exatamente 

como elementos de controle.

O último passo dessa operação de 

mudança será o carregamento do novo 

núcleo com os 19 elementos combustíveis 

na placa matriz e a consequente previsão 

de criticalidade. Bitelli explica que, num 

reator de potência zero, como é o Reator 

IPEN/MB-01, a queima de combustível 

(consumo de átomos físseis) é desprezível, 

dado o pequeno fluxo de nêutrons (1 

bilhão de nêutrons/s.cm2). Isso permitiu 

que o mesmo combustível original fosse 

utilizado, ao longo de 30 anos, na 

realização de experimentos, treinamentos, 

cursos e aulas. 

O IPEN aguarda autorização da CNEN para 

concluir a opração.

Arcal CLX
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Todo o processo ciclo do elemento combustível é feito no CCN/IPEN

Entre operadores, o sentimento é de "tristeza e alegria ao mesmo tempo"

“Ao mesmo tempo em que tal ato nos 

causou uma certa tristeza, pois marca o 

término de um ciclo em nossas vidas 

profissionais, nos causou também uma 

imensa alegria, pois abrimos uma porta 

para o futuro, com a possibilidade de 

O sentimento ao desmontar um núcleo 

que por 30 anos treinou, retreinou, 

forneceu dados experimentais e 

possibilitou cursos de especialização, 

graduação e pós-graduação a tantos 

pesquisadores, alunos e mesmo a 

operadores de reatores de outras 

instituições provoca uma sensação 

ambígua de tristeza e alegria, diz Bitelli.

obter e fornecer dados fundamentais que 

permitirão a melhora de inúmeros 

procedimentos operacionais, 

experimentais e no cálculos futuros mais 

exatos e precisos de parâmetros nucleares 

de interesse à Física de Reatores utilizados 

nos projetos de núcleo de reatores”, disse.

Tal qual a 30 anos atrás – entrou em 

operação no dia 28 de novembro de 

1988, o Reator IPEN/MB-01 continuará a 

ser genuinamente brasileiro com o novo 

núcleo contendo elementos combustíveis 

tipo placa similares ao que serão 

utilizados no RMB. Além de realizar 

pesquisa na área de física de reatores, foi 

3

“O IPEN/MB-01, com o novo núcleo, 

continuará a permitir a simulação de todas 

as características nucleares de um reator 

de grande porte em escala reduzida, sem 

que haja a necessidade de construir-se um 

complexo sistema de remoção de calor. 

Esse tipo de reator é conhecido 

mundialmente como reator de potência 

zero (Zero Power Reactor)”, concluiu

fundamental para a formação dos 

operadores de reatores de potência da 

Eletrobras Eletronuclear, de pesquisa da 

CNEN e, futuramente, do reator protótipo 

de propulsão naval da Marinha do Brasil e 

do próprio RMB.

Quinze representantes de países da América Latina trocaram experiências sobre suas instalações

Uruguai, além do Brasil”, afirmou Pablo 

Vasquez, contraparte do projeto ARCAL 

CLX e pesquisador responsável pelo 
60Irradiador Multipropósito de Co. 

Segundo ele, os participantes, de forma 

geral, tinham experiência em tecnologia 

de processamento por radiação, 

trabalhando em uma instalação de 

irradiação ou em um laboratório de 

irradiação, atuando como responsável 

pela operação, manutenção ou proteção 

radiológica das instalações.

Cada participante apresentou a 

instalação de irradiação em que 

trabalha, suas condições e 

equipamentos vinculados à segurança 

radiológica. "Contamos com a presença 

do expert da Agência Internacional [de 

Energia Atômica], Miguel Iran  Alcérreca 

Sánchez, e também do Dr. Fabio Costa, 

técnico do CTR, que ministrou palestras 

sobre sistemas de automação em 

irradiadores industriais de grande 

porte”, acrescentou Pablo Vasquez.

"Os participantes puderam aplicar e 

discutir os conceitos abordados, 

apresentaram cenários ainda não 

contemplados nos procedimentos de 

emergência pela inclusão dos conceitos 

de proteção física e cultura de segurança 

durante o curso. O exercício de 

emergência favoreceu obter sugestões 

Sob a coordenação de Yasko Kodama, o 

grupo participou de um exercício de 

emergência radiológica no Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60, no qual 

se estimulou a discussão e trabalhos em 

equipes para a elaboração de cenários 

de possíveis acidentes, promovendo a 

aplicação dos conceitos abordados  

pelas palestras proferidas e participação 

de todos tanto em funções de  

observadores como de operadores do 

cenário proposto.

Tanto ela quanto Pablo Vasquez 

reassaltaram o apoio da gerente do 

CTR, Margarida Hamada, dos servidores 

de melhoria para os procedimentos da 

instalação, bem como o aprendizado 

pelos participantes”, explicou Yasko.

60Atividade de emergência radiológica no Irradiador Multipropósito de Co

Claudia Regina Nolla, Francisco 

Sprenger, Eduardo Pavão de Araújo, 

Gilberto Albano e dos funcionários do 

Irradiador. "Agradecemos especialmente 

a essas pessoas, que nos ajudaram a 

realizar o curso no IPEN”.

Equipe do CEN com o elemento combustível servirá ao Reator IPEN/MB-01 e simulará o RMB

Como parte da 

programação do 

curso, os 

participantes 

visitaram o 

Centro de 

Radiofarmácia, o 

Reator Nuclear 

de Pesquisas IEA-

R1 (foto) e os 

Aceleradores de 

Elétrons, além do 

próprio 

Irradiador de 

Cobalto-60.
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Editorial

Desafio contínuo na área de saúde
mês de julho. Emerson Bernardes, do 

Centro de Radiofarmácia (CR), destaque 

em Pesquisa, falou sobre 

"Desenvolvimento de Radiofármacos 

Inéditos: Inovar para Transformar”. Em sua 

apresentação, fez uma relação da atividade 

de pesquisa com o tempo, destacando os 

estudos sólidos do passado, que 

proporcionaram o atual estágio, e as 

perspectivas para o futuro, com a 

introdução de novos radiofármacos     no 

mercado, visando a melhoria da qualidade 

de vida da população brasileira. Por último, 

na categoria Projeto, Fábio Coral 

apresentou as "Os Centros de Pesquisa 

Shell-FAPESP e o Futuro em Novas 

Energias no IPEN”, falando da inovação e 

das perspectivas de energias sustentáveis, 

segundo ele o caminho para o futuro das 

pesquisas com energias (pág.4).

Tantas conquistas são destacadas na 

entrevista desta edição com Marcelo 

Linardi, diretor de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE) do IPEN. 

Aposentado e considerando deixar o cargo 

em 2019, Linardi pontua os avanços na sua 

gestão, mas salienta que é preciso 

consolidar a cultura da inovação entre os 

pesquisadores. Otimista, não concorda 

com a afirmação de que o Instituto está 

"morrendo". Diz que, ao contrário, o IPEN 

tem desempenhado muito bem o seu 

papel, e os servidores não podem 

esmorecer. "É preciso acreditar em um 

Brasil sério e feliz de novo", afirma (pág. 5).

O IPEN também tem investido em 

promover a cultura da segurança nuclear 

em suas unidades e na CNEN como um 

todo. Eventos sucessivos têm sido 

realizados com sucesso e apoio dos 

servidores (págs 10 e 11). Boa leitura! 

O IPEN tem entre suas metas propor 

soluções para terapias e tratamentos de 

diversos tipos de câncer. O projeto de 

pesquisa "Técnica de marcação com 

sementes de Iodo-125 como localizador 

alvo para tratamento cirúrgico em câncer 

de mama”, coordenado pela 

pesquisadora Maria Elisa Chuery Martins 

Rostelato, do Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR), se junta a tantas outras 

iniciativas de nessa direção. Trata-se de 

uma técnica inovadora para cirurgia de 

câncer de mama, muito menos invasiva 

e que promete reduzir a morbidade e os 

custos para os sistemas de saúde do 

País, incluindo pacientes  e hospitais.  

Coordenado por Maria Elisa Cheury 

Martins Rostelato, essa técnica vai 

possibilitar o aumento da quantidade de 

pacientes em tratamento e melhorar a 

sua qualidade de vida. É uma pesquisa 

pioneira, que vai estabelecer um 

protocolo para esse procedimento ainda 

inexistente no Brasil. A equipe foi 

vencedora da quinta edição do Prêmio 

IPEN de Inovação Tecnológica, 

anunciado no dia 31 de agosto, durante 

as comemorações dos 62 anos do 

Instituto (págs. 6 e 7).

Homenagens aos aposentados e a 

servidores que completaram 20, 25, 30, 

35 e 40 anos de casa e apresentação 

dos destaques do ano em Pesquisa, 

Projeto e Ensino&Internacionalização 

também marcaram a celebração. Niklaus 

Ursus Wetter, do Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA), fez um relato sobre a 

realização da "Escola Avançada FAPESP 

Lasers Frontiers”, realizada no IPEN, no 

Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br
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WORKSHOP EM SÃO PAULO

CARTÃO 
DE VISITA

Vicente destaca a participação de 

Eliana Rodrigues, coordenadora do 

Núcleo Pedagógico da Leste 1, e 

egressa da pós-graduação do IPEN-

USP, na organização do curso e sua 

atuação, junto à Secretaria de 

Educação para promover o curso.

O curso teve duração de 30 horas, 

carga que permite ao professor obter 

pontos no currículo e possibilidade 

de evolução na carreira. Participaram 

do curso 20 professores – a 

expectativa era receber em torno de 

40. Para isso, é necessário que as 

próprias escolas ajudem a difundir o 

curso, e também facilitaria, segundo 

Vicente, se atividades como essa se 

tornassem um programa do IPEN no 

seu calendário anual de atividades.

Segundo Vicente, um aspecto 

importante que também preocupa é 

o fato de os livros didáticos dos 

ensinos fundamental e médio terem 

muitas informações erradas sobre a 

tecnologia nuclear. “Há muito 

preconceito e desinformação nesses 

livros, e o professor precisa ter acesso 

aos conceitos corretos para ajudar a 

desfazer algumas ideias que circulam 

de forma equivocada, principalmente 

pelas mensagens que chegam através 

da mídia, em geral, muito distorcidas. 

O que tentamos fazer é contrapor 

essa realidade com as informações 

corretas e fundamentadas para esses 

professores”, acrescentou.

Contribuir para uma cultura de 

educação científica sobre a ciência 

nuclear e suas aplicações envolvendo, 

principalmente, professores dos 

ensinos fundamental II e médio. Essa 

é a filosofia do físico Roberto Vicente 

(foto: E. R. Paiva), da Gerência de 

Rejeitos Radioativos do IPEN, que, ao 

longo de décadas, vem realizando um 

trabalho voluntário oferecendo cursos 

de formação para professores da rede 

pública. O mais recente foi o curso 

Aplicações da Tecnologia Nuclear 

para Professores do Ensino 

Fundamental e Médio, ministrado 

entre os dias 16 e 20 de julho, com o 

também pesquisador do IPEN Paulo 

Sérgio Cardoso da Silva, do Centro do 

Reator de Pesquisas (CRPq).

"Workshop Nuclear Security Culture: 

Experience Sharing and Best Practice 

Exchange” (Workshop de Cultura de 

Segurança Nuclear: Compartilhamento 

de Experiências e Intercâmbio de 

Melhores Práticas, em tradução livre). 

O evento, realizado no Hotel 
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e estudos de casos apresentados pelos 

instrutores, pesquisadores 

internacionais com ampla experiência e 

referências na área. 

Igor Khripunov é consultor da AIEA e 

professor não-residente do Centro de 

Comércio Internacional e Segurança da 

Universidade da Geórgia (EUA); Bayu 

Purnomo integra o Centro de Cultura de 

Segurança e Auto-Avaliação da Agência 

Nacional de Energia Atômica da 

Indonésia (BATAN); e Vladimir Yankov é 

atual chefe de análise e controle de 

proteção física na usina nuclear de 

Kozloduy (Bulgária).

Para Teixeira, o workshop "foi um 

sucesso pelo alto nível dos palestrantes 

e das palestras, pela aplicação de 

exercícios que levaram à melhor 

compreensão da metodologia da AIEA e 

pela possibilidade de uma grande 

integração entre os participantes das 

diversas organizações brasileiras 

presentes, que consideram o evento 

altamente produtivo, tanto nas 

informações apresentadas quanto na 

finalidade de aplicação da metodologia 

nas instituições”.

A cultura de segurança na área nuclear é 

definida como o conjunto de diretrizes 

específicas para segurança nuclear e 

proteção radiológica, com vistas a 

minimizar os riscos associados ao 

emprego das radiações ionizantes para 

fins pacíficos. No intuito de contribuir 

para maior proteção de seus servidores, 

da população em geral e do meio 

ambiente, o IPEN promove treinamentos 

e cursos de capacitação em segurança 

de forma continuada.

Em parceria com a US Partnership for 

Nuclear Threat Reduction (PNTR) e a 

Civil Research and Development 

Foundation (CRDF Global), o IPEN, por 

meio de sua Diretoria de Segurança, 

realizou, ao longo desta semana, o 

Cultura da segurança nuclear é meta no IPEN

Oportunidade de conhecer o status da segurança em empresas brasileiras

O workshop também foi a oportunidade 

de os servidores conhecerem o estágio 

da cultura de proteção física em 

empresas e instituições brasileiras. De 

acordo com a Antônio Teixeira, foram 

convidadas empresas de todo o Brasil, 

inclusive a Eletrobrás Eletronuclear, o 

Centro Tecnológico da Marinha em São 

Paulo (CTMSP), todos os institutos da 

CNEN, a CNEN sede e a Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB).

Alto nível

O workshop foi organizado em 13 

módulos, divididos em aulas expositivas 

promoveu atividades e trabalhos em 

grupos utilizando-se da metodologia da 

AIEA”, afirmou Antônio Teixeira, diretor 

de Segurança do IPEN.

Teixeira se refere ao desenvolvimento de 

técnicas e habilidades na cultura de 

segurança da AIEA, publicadas na 

recém-lançada "Diretriz Técnica da IAEA 

para Auto-avaliação da Cultura de 

Segurança Nuclear em Instalações e 

Atividades” (Série de Segurança Nuclear 
oN . 28). No Brasil, a elaboração de 

normas e procedimentos compete à 

CNEN. "É muito importante para o IPEN 

conhecer essa metodologia voltada para 

o desenvolvimento da cultura de 

segurança e exemplos de países que a 

utilizaram com sucesso, como Indonésia 

e Bélgica”, complementou Teixeira.

Dezoito servidores do Instituto 

participaram do workshop, que abordou 

três grandes temas na área de 

Segurança Nuclear: o conceito de 

segurança nuclear (NS) e cultura de 

segurança nuclear (NSC), a metodologia 

de auto-avaliação do NSC da Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA), 

e a melhoria e sustentabilidade da 

cultura de segurança nuclear."É política 

da Diretoria de Segurança reunir todo o 

conhecimento na área de proteção física 

distribuído nas diversas áreas do IPEN e 

concentrá-los para aplicar uma 

metodologia a fim de ampliar o 

conhecimento na cultura da proteção 

física do Instituto. E o workshop 

Renaissance, em São Paulo, aconteceu 

no período de 20 e 24 de agosto.
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o Dezoito 

servidores do 

IPEN 

participaram 

do curso em 

São Paulo, que 

foi organizado 

pela Diretoria 

de Segurança 

do Instituto, 

com o apoio 

da Agência 

Internacional 

de Energia 

Atômica 

(AIEA).

"É muito importante para o IPEN 

conhecer a metodologia voltada 

para o desenvolvimento da 

cultura de segurança e exemplos 

de países que a utilizaram 

com sucesso,  como Indonésia"

Antônio Teixeira,

diretor de Segurança 
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O Centro de Engenharia Nuclear (CEN) deu início à 

mudança na geometria do núcleo do Reator Nuclear 

de Pesquisas IPEN/MB-01, atualmente composto de 

varetas combustíveis, que serão substituídas por 

elementos combustíveis tipo placa. O objetivo é o de 

simular a física de nêutrons do núcleo do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), cujo projeto está em 

início de execução pela CNEN.

O seleto grupo das mulheresNovo núcleo após 30 anos

A pesquisadora Marina Vasconcellos, atualmente 

colaboradora do centro do Reator de Pesquisas 

(CRPq) foi pioneira na área de radioquímica, no Brasi. 

Nos 62 anos do IPEN, recebeu a outorga de 

"Pesquisadora Emérita" do Instituto, juntando-se ao 

seleto grupo de mulheres que receberam a honraria, 

ao lado de Constância Pagano (Centro de 

Radiofarmácia) e Mitiko Saiki (CRPq).
Pág. 3 Pág.5

Reator IPEN/MB-01 Pesquisadora Emérita

Págs. 4 e 5

Gerência de Rejeitos Radioativos

está à frente da ação que vai

"devolver" pelo menos 82 fontes 

seladas (blindagens não radioativas

que contêm material radioativo de 

alta atividade) que deixaram de ser 

utilizadas em clínicas e hospitais

no País. Material encapsulado foi

removido por equipe especializada.

Técnica para ajudar a reduzir mortalidade em cirurgia 
de câncer de mama ganha Prêmio IPEN de Inovação

IPEN 62 ANOS

O câncer de mama é a 

neoplasia maligna mais 

comum entre as mulheres 

e também a principal 

causa de morte por 

câncer no mundo. No 

Brasil, representa 

também a maior 

incidência na população 

feminina, ficando atrás 

somente do câncer de 

pele não melanoma. 

Técnica inovadora para 

cirurgia desse tipo de 

câncer, desenvolvida por 

pesquisadores do IPEN, 

promete reduzir  a 

morbidade e os custos 

para os   sistemas de 

saúde do País, incluindo 

pacientes  e hospitais. 

Págs. 6 e 7
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Formação de nuvens na Bacia Amazônica ........

Lasers

Um comitê de pesquisadores do Centro 

de Lasers e Aplicações (CLA), 

coordenado pelo Dr. Niklaus Wetter, 

ofereceu aos participantes duas 

semanas de palestras e mini-cursos 

sobre o que há de mais atual na 

pesquisa em ótica quântica e não-linear, 

incluindo aplicações e inovações. O 

programa contou ainda com atividades 

de divulgação científica através de 

visitas a importantes áreas do IPEN , 

como o Reator Nuclear, o Acelerador de 

Elétrons e o Irradiador Multipropósito 

de Cobalto-60, além de visitas a outras 

cientistas das mais renomadas 

instituições mundiais são números que 

marcaram a São Paulo School of 

Advanced Science, realizada com o 

apoio da FAPESP e em parceria com a 

XVI Jorge André Swieca School on Non 

linear and Quantum Optics, entre 16 e 

27 de julho,  no IPEN.

Mais de 180 candidatos, 127 horas de 

atividades de alta qualidade, 30

Uma comitiva da Rosatom Overseas Inc, 

estatal russa que atua em diversos 

campos das aplicações da energia 

nuclear, esteve no IPEN em agosto para 

acertar detalhes de parceria institucional. 

Rustam Rakhmatulin, diretor geral 

adjunto de comércio, e Ivan Dybov, 

presidente da Rosatom América Latina, 

estiveram presentes. O diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento da CNEN, 

José Carlos Bressiani, e o 

superintendente do IPEN, Wilson Calvo, 

conduziram o encontro, que contou, 

ainda, com as presenças do diretor de 

Radiofarmácia do Instituto, Jair 

Mengatti, do gerente do Centro de 

Radiofarmácia (CR), Efraim Perini, do 

coordenador técnico do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), José 

Augusto Perrotta, e do gerente adjunto 

do Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR), Samir Somessari. Após reunião na 

Superintendência e visita à exposição "O 

IPEN e sua História" no Espaço Cultural 
Marcello Damy, a comitiva visitou as 

instalações do CR e do CTR.

O Escritório de Gestão de 

Projetos/Apoio ao Pesquisador 

comunica o resultado da Seleção de 

Bolsista de Pós-Doutorado no âmbito 

do Projeto FAPESP 2017/50332-0, 

intitulado "Capacitação científica, 

tecnológica, infraestrutura em 

Radiofarmácia e Radiações a serviço da 

Saúde”, na área de atuação: Novos 

radiofármacos e fontes radioativas. 
aA classificação ficou assim: (1 ) Dra. Carla 

aDaruich de Souza; (2 ) Dra. Azin 
oShasavar; (3 ) Dr. Glauco Rogério 

oVeneziani e (4 ) Dr. Salem O. A. 

Abadalla-riahy. 

instituições dedestaque internacional 

como o Instituto Butantan e o Instituto 

Oceanográfico.

Dos 142 alunos participantes, que 

incluíram desde graduandos até

jovens doutores, 52 eram estrangeiros 

de 29 países do mundo, e 90

brasileiro, representando grande parte 

do território nacional. A SPSAS foi o 

maior evento de lasers no Instituto.

Comitiva da Rosatom visita IPEN

IPEN participa da ExpoT&C em AL

EPG divulga resultado de pós-doc

DestaquesACONTECEU
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Na foto, o presidente da CNEN, Paulo 

Roberto Pertusi, acompanha as 

explicações do expositor Anderson 

Andrade. A ExpoT&C ocorreu em 

Maceió, durante Reunião Anual da SBPC.

Escola Avançada de Lasers consolida excelência

Semente de 

iodo-125 é 

colocada na 

região do tumor 

para 

demarcação da 

lesão a ser 

retirada durante 

o procedimento 

cirúrgico.

Um dos objetivos da pesquisa é estabelecer protocolo para 

esse procedimento ainda inédito no Brasil 
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