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DELIBERAÇÃO Nº 2502/2021 

 

Ementa: Aprova o programa EduFar – 
Educação Farmacêutica: Curso 
“Capacitação em Radiofarmácia” 
 

 

O PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO 

DO RIODE JANEIRO-CRF-RJ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 

Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960 que cria e confere atribuições aos Conselhos 

Federal e Regionais de Farmácia e o inciso X, do artigo 2º, anexo I da Resolução 603, 

de trinta e um de outubro de dois mil e quatorze, que aprova o Regimento Interno dos 

Conselhos Regionais de Farmácia, e de conformidade com a Deliberação tomada em 

Sessão Plenária realizada em 12/05/2021; 

 

 

D E L I B E R A: 

 

Artigo 1o – Aprovar o Programa EduFar – Educação Farmacêutica: Curso 

Capacitação em Radiofarmácia 

 

Artigo 2o – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2021 

 

Tania Maria Lemos Mouço 

Presidente 
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1 – INTRODUÇÃO 
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF-RJ) está iniciando 

em 2021, o PROGRAMA EduFar – Educação Farmacêutica – Capacitação em Radiofarmácia 

,que visa atualização contínua e permanente dos profissionais farmacêuticos inscritos no CRF-RJ 

na área de Radiofarmácia 

Historicamente, os radiofármacos começaram a ser utilizados em 1905, após a descoberta em 8 de 

novembro de 1895 do Raio-X por Wilhelm Conrad Roentgen em seu laboratório, com apresentação 

pública de sua descoberta em 6 de janeiro de 1896 (Early, Landa, 1995; Early, 1995). Neste cenário, 

diversos personagens importantes foram destaque, dentre eles Marie Sklodowska (mais tarde Marie 

Curie), Henri Becquerel e Pierre Curie (Early, Landa, 1995). A evolução da medicina nuclear e 

consequentemente da Radiofarmácia, foi marcada de grandes descobertas e grandes fracassos, além de 

engenhosos equipamentos e métodos (Simpson, 1922; Taussig, 1923; Saubermann, 1914) . O primeiro 

uso de radionuclídeos em humanos ocorreu em 1927, quando Blumgart e Yens mediram a circulação 

humana após injeção de um solução salina exposta ao radônio (Blumgart, Yens, 1926). Mais tarde, em 

1938, estudos como de Hertz, Roberts, Evan sobre a função da tiróide com o uso de iodo-121 marcaram o 

início do uso sistemático dos radionuclídeos na clínica médica (Hertz, Roberts, Evans, 1938). 

A Radiofarmácia é cientificamente reconhecida como uma especialidade essencial para a 

medicina nuclear, pois os procedimentos radiodiagnósticos ou radioterapêuticos não poderiam ser 

realizados sem a sua utilização.  

 A mais recente modificação na Constituição Brasileira de 1988, relativa aos radiofármacos, 

originou-se da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 199/03, que retirou da União o monopólio da 

produção, comercialização e da utilização de radioisótopos de meia-vida curta, para uso médico, agrícola 

e industrial. A Emenda Constitucional 49, de 08 de fevereiro de 2006, facilitou a criação de novos centros 

produtores de radiofármacos, gerando uma demanda imediata de profissionais devidamente qualificados 

para trabalhar na pesquisa, desenvolvimento e produção de radiofármacos. Estes profissionais devem ser 

legalmente habilitados e, para tanto, é requerida uma formação adequada e consistente. 

 Devido ao crescimento da tecnologia e de uso de Tomógrafos por Emissão de Pósitrons (PET) e, 
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conseqüentemente, do uso do Fluordesoxiglicose marcado com Fluor-18 (FDG-18F) e dos radiofármacos 

de maneira geral, torna-se importante a existência de uma regulamentação específica. 

Neste sentido, a ANVISA publicou recentemente resoluções que normatizam as Boas Práticas de 

Fabricação de Radiofármacos (RDC 63 de 23.12.2009) e o Registro de radiofármacos (RDC 64 de 

23.12.2009). A RDC 63 é complementar à RDC 17 de abril de 2010, que dispõe sobre as Boas Práticas de 

Fabricação de Medicamentos. As resoluções da ANVISA determinam a necessidade de um profissional 

farmacêutico responsável pela produção e controle de qualidade de radiofármacos. 

Não obstante, esse curso está em estrito alinhamento à resolução CFF no.486/2008 que dispõe 

sobre as atribuições do farmacêutico no âmbito da radiofarmácia, possibilitando harmoniosamente o 

cumprimento da mesma de forma plena, assim como auxiliando no fortalecimento do cenário nuclear 

brasileiro. 

 Estima-se que o mercado atualmente necessite de mais de 100 profissionais para contratação 

imediata. Tais profissionais devem receber além de treinamento prático, extensa orientação teórica 

versando sobre os principais tópicos da radiofarmácia, dentre eles: noções de radioproteção, 

instrumentação nuclear, produção, controle e garantia de qualidade de radiofármacos, assim como 

produção, controle e garantia da qualidade de radioisótopos. Embora existam no país diversos serviços de 

Medicina Nuclear, a oferta de profissionais devidamente qualificados é reduzida por carência de cursos 

de formação que contemplem todos os conteúdos necessários para a capacitação profissional do 

especialista em radiofarmácia. Vislumbrando a inegável demanda do profissional nesta área específica da 

Medicina Nuclear, este projeto propõe a criação do curso de capacitação em radiofarmácia no Estado do 

Rio de Janeiro. 

2. Objetivos do curso 

2.1 Objetivo Geral 

- Formar farmacêuticos, devidamente qualificados e habilitados para integrar equipes multidisciplinares 

que trabalham com radiofarmácia aplicada a diferentes setores (industrial, clínico, pesquisa e 

desenvolvimento). 
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2.2 Objetivos Específicos 

Formar profissionais especialistas qualificados e habilitados no(a): 

 produção de radioisótopos; 

 produção de radiofármacos; 

 controle e garantia de qualidade de radiofármacos; 

 radiofarmácia hospitalar e centralizada 

 

3 METODOLOGIA 

 

Serão utilizadas metodologias ativas de ensino. 

O curso será desenvolvido em 10 datas, cada data com 8 horas/aula. A carga horária do 

curso será de 80 horas, ministradas por profissionais com experiência comprovada. 

As aulas serão quinzenais ou semanais, com carga horária de 8 horas: sábados das 9:00h 

às 18:00h ou das 8:00h às 17h00. 

O número de vagas será de 20 profissionais farmacêuticos por aula prática. 

Apenas profissionais regularmente inscritos no CRF-RJ poderão participar do programa. 

Não serão disponibilizadas vagas para acadêmicos dos cursos de farmácia. 

As inscrições serão gratuitas e realizadas em formulário on line disponibilizado no site do 

CRF-RJ para o Programa EduFar. 

Havendo necessidade, aulas teóricas poderão ser ministradas em plataforma online. 

 

3.1) Relação de disciplinas e conteúdo programático: 

1. FÍSICA DAS RADIAÇÕES 

a. Tipos de radiação 

b. Radioatividade e radionuclídeos 

c. Decaimento radioativo 

d. Interação da radiação com a matéria 

2. PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

a. Grandezas físicas e unidades utilizadas em radioproteção 
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b. Princípios gerais de proteção radiológica operacional 

c. Princípios  básicos do sistema de limitação de doses 

d. Princípios de monitoração do trabalhador e do público 

e. Proteção radiológica nas instalações de radiofarmácia 

f. Regulamentação 

g. Gerenciamento de rejeitos 

3. EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES 

a. Efeito das radiações em macromoléculas e células 

b. Efeitos das radiações sobre órgãos e sistemas específicos 

c. Síndromes da radiação 

d. Descrição e análise de acidentes 

4. INSTRUMENTAÇÃO 

a. Tipos de detetores e princípio de funcionamento  

b. Medida da radioatividade 

c. Calibração e verificação dos equipamentos 

5. PRODUÇÃO DE RADIOISÓTOPOS 

a. Reator 

b. Cíclotron 

c. Geradores de radionuclídeos 

6. INTRODUÇÃO À RADIOFARMÁCIA 

a. Moléculas marcadas x Radiofármacos 

b. Modalidades em radiofarmácia 

c. Aplicações clínicas de radiofármacos 

d. Mecanismo de ação dos radiofármacos 

7. PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACOS 

a. Marcação de moléculas com 99mTc e outros metais 

b. Marcação de moléculas com radioiodo 
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c. Produção automatizada de radiofármacos de PET 

8. MARCAÇÃO DE MOLÉCULAS 

a. Marcação de biomoléculas 

b. Outros metais 

Marcação com Rênio-188 e 186 

 

9. CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS 

a. Controle de qualidade de produto final 

b. Controle de qualidade de matéria-prima e material de envase e acondicionamento 

c. Monitoração ambiental 

10. GARANTIA DA QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACOS 

a. Boas Práticas de Fabricação na produção de radiofármacos 

b. Aspectos regulatórios 

11. RADIOFARMÁCIA HOSPITALAR 

a. Recebimento e armazenamento de radiofármacos 

b. Fracionamento de radiofármacos e dispensação 

c. Marcação de kits com 99mTc 

d. Controle de qualidade de radiofármacos 

e. Garantia da qualidade em radiofarmácia hospitalar 

12. DEONTOLOGIA, ÉTICA E LEGISLAÇÃO 

      a. Legislação farmacêutica  

      b.  Aspectos regulatórios aplicados a radiofarmácia 

      c. Bioética,e etica em pesquisa clínica 

13. FERRAMENTAS DE PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS 

a. Princípios da elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa 

b. Redação e apresentação de relatórios de pesquisa, artigos científicos, teses e dissertações 

14. RADIOFÁRMACOS: PERSPECTIVAS FUTURAS 

      a. Novas perspectivas em pesquisa 
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      b.  Novos radiofármacos 

      c. Novas moléculas marcadas 

15. INTRODUÇÃO A MEDICINA NUCLEAR 

      a. Medicina Nuclear 

      b.  Conceitos 

      c. Equipamentos e técnicas 

16. APLICAÇÕES CLÍNICAS 

  a. Principais doenças: cardiologia, neurologia, oncologia 

      b.  Diagnóstico diferencial 

      c. Tumores expoentes 

17. RADIOFÁRMACOS TERAPÊUTICOS 

      a. Novas perspectivas em pesquisa 

      b.  Novos radiofármacos 

      c. Terapia tumoral 

 

4 CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

Os professores do EduFar serão escolhidos de acordo com a sua experiência nas 

disciplinas oferecidas descritas em seu currículo Lattes (CNPq) e participantes do Grupo Técnico 

de Trabalho de Radiofarmácia. A remuneração dos docentes será de acordo com sua qualificação 

acadêmica a saber: 

 Especialização: R$80,00 por hora/aula 

 Mestre: R$ 100,00 por hora/aula 

 Doutor: R$ 120,00 por hora/aula 

 

Sobre a remuneração incidirão as retenções legais. 

 

5 ATRIBUIÇÕES 

 

Do CRF-RJ SEDE: 

● Prover recursos financeiros e apoio para todos os coordenadores e toda equipe 
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envolvida no projeto. 

● Caberá ao setor SCT: realizar as inscrições, que serão feitas através de formulário on 

line disponibilizado no site do CRF-RJ para o Programa EduFar. Estas informações estarão 

disponibilizadas no site do CRF-RJ. O SCT emitirá os Certificados de participação no Programa 

EduFar. 

 

Dos COORDENADORES DAS SECCIONAIS: 

● Farão contatos com as instituições que poderão disponibilizar os espaços para a 

realização dos cursos. 

Espaços necessários: uma sala de aula com capacidade para 60 alunos, com projetor multimídia, 

computador e tela, com mesa de apoio para o professor. 

● Irão contatar os profissionais ministrantes que farão o treinamento, assim como darão o 

apoio logístico para os mesmos, antes e durante o evento. 

 

Dos PARCEIROS: 

Caso haja necessidade de demonstrar equipamentos ou de treinamentos em produtos que 

possam aperfeiçoar ainda mais o aprendizado, serão feitos contatos com instituições públicas ou 

privadas para tal fim. Esses parceiros terão participação na qualificação e não gerarão ônus 

financeiros para o programa. 

 

Dos profissionais MINISTRANTES: 

 Deverão fornecer informações sobre suas qualificações para o cargo; 

 Disponibilizar o material didático para o CRF-RJ, que avaliará e poderá propor 

modificações, se for o caso; 

 Deverão cumprir o acordo que será realizado com o setor jurídico do CRF-RJ. 

 

Dos PARTICIPANTES: 

 Deverão participar de no mínimo 75% das atividades e realizar as tarefas exigidas pelos 

ministrantes para terem direito ao certificado de participação que será expedido pelo CRF-

RJ. 

 Ao participante que solicitar, para comprovar a empregador, será fornecida Declaração de 

Presença em dia/horário do curso, emitida pelo Coordenador da Seccional. 
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6 CUSTOS 

 

7.1. RECURSOS HUMANOS 

Profissionais ministrantes: 

Os profissionais ministrantes envolvidos na capacitação serão pagos através de hora/aula, 

mediante recibo RPA, pelo setor financeiro do CRF-RJ. O valor máximo da hora/aula será de R$ 

120,00 (cento e vinte reais). Para o total de 80 horas/aula do Curso “Capacitação em 

Radiofarmácia” o custo total será de R$ 9.600,00 

O valor da hora/aula variará conforme a titulação acadêmica do ministrante. 

O valor do Curso será definido em função da quantidade de turmas ofertadas. 

Os gastos com deslocamento dos ministrantes para outros municípios e hospedagem ficarão a 

cargo do CRF-RJ. 

 

7.2. OUTROS RECURSOS 

Recursos didáticos: 

Como projetor multimídia (data-show)/tela para projeção e computador para apresentação das 

aulas, serão fornecidos pelo local da realização do evento, sempre que possível. 

As aulas teóricas poderão ser ministradas em modalidade online. 

Material Didático: 

● Apresentação dos ministrantes: slides com moldura padronizada, para caracterizar o 

Programa EduFar. O slide moldura-padrão (power point) será disponibilizado pelo CRF-RJ. 

● Apostila (apresentação dos ministrantes) digital. 

● Pasta, bloco de anotações e caneta - fornecidos pelo CRF-RJ. 

● Formulário para Avaliação do Curso pelos alunos. 

Certificado de participação: 

Será digital, conterá logomarca do Programa EduFar e as informações da participação do aluno e 

do ministrante, inclusive carga horária. Serão assinados pelos Diretores do CRF-RJ, em 

conjunto. 

Declaração de Presença: 

Será emitida e entregue no local do curso aos alunos que ali solicitarem. 
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