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FG-IPEN É PARA USO EXCLUSIVO EM RADIODIAGNÓSTICO NA MEDICINA NUCLEAR 
 
USO RESTRITO A HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS 
 
APRESENTAÇÃO 
 
O FG-IPEN possui as seguintes apresentações, na data e hora de calibração: 
FG-IPEN 370 MBq: 370 MBq (10 mCi) de fludesoxiglicose (18 F) 
FG-IPEN 1.110 MBq: 1.110 MBq (30 mCi) de fludesoxiglicose (18 F) 
FG-IPEN 2.405 MBq: 2.405 MBq (65 mCi) de fludesoxiglicose (18 F) 
FG-IPEN 4.440 MBq: 4.440 MBq (120 mCi) de fludesoxiglicose (18 F) 
FG-IPEN 8.436 MBq: 8.436 MBq (228 mCi) de fludesoxiglicose (18 F) 
FG-IPEN 15.355 MBq: 15.355 MBq (415 mCi) de fludesoxiglicose (18 F) 
 
Forma farmacêutica 
 
Solução injetável.  
 
ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA 
 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO 
 
COMPOSIÇÃO  
 
Cada frasco-ampola contém, na data e hora de calibração: 
370 MBq (10 mCi) de fludesoxiglicose (18 F) 
1.110 MBq (30 mCi) de fludesoxiglicose (18 F) 
2.405 MBq (65 mCi) de fludesoxiglicose (18 F) 
4.440 MBq (120 mCi) de fludesoxiglicose (18 F) 
8.436 MBq (228 mCi) de fludesoxiglicose (18 F) 
15.355 MBq (415 mCi) de fludesoxiglicose (18 F) 
Cada frasco ampola contém os seguintes excipientes: água para injetável e solução tampão citrato de sódio. 
A atividade solicitada e o volume são informados no rótulo da embalagem do produto, bem como a data e 
hora para a qual a atividade foi calibrada. A tabela a seguir apresenta o fator de decaimento para o flúor-18. 
 
Fator de decaimento para o flúor-18. 
 

Horas 
Fração 

remanescente 
Horas 

Fração 
remanescente 

0 1,00 5,0 0,15 
0,25 0,91 6,0 0,10 
0,50 0,83 7,0 0,07 
1,0 0,68 8,0 0,05 
2,0 0,47 9,0 0,03 
3,0 0,32 10,0 0,02 
4,0 0,22 - - 

 
Tipo de radiação: a solução injetável apresenta características nucleares do radioisótopo flúor-18. Decai por 
emissão de pósitrons, com meia vida de 109,8 minutos. Os fótons utilizados para imagem diagnóstica são os 
fótons gama de 511 keV, resultantes da aniquilação dos pósitrons emitidos.
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Radiação Externa: A constante específica da radiação gama do flúor-18 é 6,0 R/h/mCi (0,3 Gy/h/kBq) em 1 
cm.  A camada semi-redutora para fótons 511 keV é de 4,1 mm de chumbo (Pb).  Os coeficientes de atenua-
ção para este radionuclídeo em função da espessura da camada de chumbo (Pb) estão discriminados na tabela 
a seguir.  
 
Atenuação da radiação de 511 keV por blindagem de chumbo (Pb). 
 

Espessura da 
blindagem (Pb) mm 

Coeficiente 
de atenuação 

Espessura da 
blindagem (Pb) mm 

Coeficiente de 
atenuação 

0 0,00 13,2 0,10 
4,1 0,50 26,4 0,01 
8,3 0,25 52,8 0,001 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE 
 
1. INDICAÇÕES 

 
O radiofármaco fludesoxiglicose (18 F) é indicado para: 
Oncologia: fludesoxiglicose (18 F) é utilizada para avaliação do metabolismo anormal de glicose a fim de 
auxiliar na avaliação de malignidade em pacientes com anormalidades conhecidas ou suspeitas encontradas 
por meio de outras modalidades de testes, ou em pacientes com diagnóstico preexistente de câncer. 
Cardiologia: fludesoxiglicose (18 F) é utilizada para identificação do miocárdio ventricular esquerdo com 
metabolismo residual de glicose e perda reversível da função sistólica em pacientes com doença arterial co-
ronariana e disfunção ventricular esquerda, quando utilizado em conjunto com imagem de perfusão miocár-
dica. 
Neurologia: fludesoxiglicose (18 F) é utilizada para identificação de regiões com metabolismo anormal de 
glicose associado com focos de convulsões epiléticas. 
 
2. RESULTADOS DE EFICÁCIA 

 
Oncologia: a eficácia e segurança do fludesoxiglicose (18 F) no diagnóstico de tumores primários desconhe-
cidos, diferenciação de lesões benignas e malignas e estadiamento de doença maligna já foram determinadas 
para vários tipos de câncer, incluindo: Câncer de pulmão: O fludesoxiglicose (18 F) é extremamente eficien-
te para diagnóstico de câncer de não pequenas células (CPNPC) e de nódulos pulmonares, apresentando sen-
sibilidade e especificidade de 92% e 90%, respectivamente, na diferenciação entre tumores malignos e be-
nignos. Além disso, o fludeoxiglicose (18 F) apresenta sensibilidade de 92% a 100% e especificidade de 
61% a 97% no diagnóstico de recidiva de CPNPC depois de um tratamento definitivo. Melanomas: Estudos 
envolvendo 377 pacientes com melanoma utilizando PET com fludesoxiglicose (18 F) demonstraram que 
essa técnica apresenta 91% e 94% de sensibilidade e especificidade, respectivamente, para estadiamento e 
reestadiamento tumoral. Cânceres do sistema digestivo: células malignas no esôfago são eficientemente de-
tectadas por PET com fludesoxiglicose (18 F). Além do esôfago também foi demonstrada eficácia do radio-
fármaco na detecção de células malignas no reto, pâncreas e fígado com excelentes sensibilidade e especifi-
cidade (acima de 90%).  Linfomas: a utilização do PET com fludesoxiglicose (18 F) combinada ou não com 
tomografia computadorizada (PET/CT) é recomendada para estadiamento inicial e reestadiamento após tra-
tamento de linfomas de células B Hodgkin e não Hodgkin. Cânceres de cabeça e pescoço: a utilização do 
PET e do PET/CT com fludesoxiglicose (18 F) é muito útil na detecção de tumor de células escamosas de 
cabeça e pescoço, especialmente nos estágios inicias, podendo também ser utilizado para detecção de metás-
tases nesses pacientes. Cânceres de órgãos genitais e de mama: o PET com fludesoxiglicose (18 F) é de 
grande utilidade no estadiamento inicial de câncer do colo do útero, principalmente através da caracterização 
de acometimento de linfonodos retroperitoneais não diagnosticados pela tomografia computadorizada e res-
sonância magnética nuclear. Na avaliação da resposta terapêutica em pacientes submetidos a radio e quimio-
terapia, o PET com fludesoxiglicose (18 F) apresenta sensibilidade de 90% e especificidade de 82%, além de 
auxiliar no reestadiamento de pacientes com suspeita de recidiva. Estudo recente demonstrou que o PET com 
fludesoxiglicose (18 F) é recomendado para estadiar tumor de mama triplo negativo e tumor pobremente 
diferenciado, mas não é recomendado para avaliar linfonodos axilares, e carcinomas lobulares. Câncer da 
tireoide: a sensibilidade e a especificidade do fludesoxiglicose (18 F) para detecção de metástases e recidivas 
de carcinomas diferenciados de tireoide não detectadas por iodo radioativo variam de 70% a 90%.  
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Cardiologia: o fludesoxiglicose (18 F) é utilizado para detectar e localizar inflamação na parede arterial, 
permitindo o diagnóstico de aterosclerose em seu estágio inicial. Em um estudo realizado em 122 pacientes 
com idade média de 66 anos para analisar sua captação pelas paredes arteriais, o fludesoxiglicose (18 F) foi 
eficiente e seguro para identificar e localizar calcificações vasculares indicativas de aterosclerose. Outro 
estudo utilizando fludesoxiglicose (18 F) para identificar e quantificar a captação do radiofármaco foi reali-
zado com 149 pacientes com idades variando entre 5 e 83 anos. Concluiu-se que o envelhecimento aumenta 
a captação de fludesoxiglicose (18 F) devido a um aumento na parede das artérias, sugerindo que essa técni-
ca poderia auxiliar na identificação e quantificação de placas ateroscleróticas que ocorreriam com o envelhe-
cimento. Estudos realizados com a técnica PET utilizando o fludesoxiglicose (18 F) para prever a capacidade 
de recuperação tecidual após a revascularização foram realizados por vários autores e concluíram que essa 
técnica apresenta de 71% a 96% de sensibilidade e 69% a 76% de especificidade na previsão do sucesso da 
revascularização em pacientes com miocárdio hibernante. Entretanto, falsos positivos e falsos negativos po-
dem ocorrer, e a decisão de fazer ou não a revascularização não deve ser baseada apenas nos achados do 
PET. Achados de concordância de déficits em um segmento de miocárdio sugerem que a função do miocár-
dio não se recuperará naquele segmento, mesmo se for revascularizado com sucesso. Portanto, em pacientes 
com baixa probabilidade de sucesso na revascularização, a utilidade diagnóstica da imagem do PET com 
fludesoxiglicose (18 F) é limitada. 
Neurologia: Demências: o metabolismo deste radiofármaco no cérebro demonstra o comprometimento fun-
cional em determinadas regiões, permitindo o diagnóstico de doenças neurodegenerativas, entre as quais 
estão as demências.  Doença de Alzheimer, demência com corpos de Lewy e demência fronto-temporal fo-
ram diferenciadas em diagnóstico por imagem com fludesoxiglicose (18 F) com uma precisão geral de 96% 
na distinção entre elas. Padrões topográficos típicos de hipometabolismo podem auxiliar no diagnóstico da 
doença neurodegenerativa principal num determinado estágio pré-demência, como comprometimento cogni-
tivo leve. O PET com fludesoxiglicose (18 F) para diagnóstico de doença de Alzheimer apresentou 90% de 
sensibilidade e 89% de especificidade no diagnóstico da doença, e 92% de sensibilidade e 78% de especifici-
dade no diagnóstico diferencial entre doença de Alzheimer e outras doenças. Epilepsia: A técnica PET utili-
zando fludesoxiglicose (18 F) é altamente sensível para localizar focos epiléticos uma vez que avalia o meta-
bolismo do sistema nervoso central in vivo, além de fornecer informação complementar à ressonância mag-
nética. Evidências sugerem que uma progressiva diminuição na captação de fludesoxiglicose (18 F) ocorre 
no córtex temporal com um aumento da duração da crise epilética em pacientes que apresentam epilepsia do 
lobo temporal. Atualmente existe um consenso na literatura sobre o uso do PET com fludeoxiglicose (18 F) 
para diagnóstico dos focos epiléticos e avaliação da viabilidade de uma cirurgia curativa. Desordens do mo-
vimento: um grande número de estudos avaliando a imagem PET com fludesoxiglicose (18 F) descrevem 
consumo cerebral regional característico em pacientes com Parkinson, confirmando sua aplicação no diag-
nóstico desta desordem do movimento. Esse radiofármaco pode ser utilizado também para diagnóstico pre-
coce diferencial entre doença de Parkinson e síndromes parkinsonianas atípicas ou ambíguas para acompa-
nhamento correto do paciente. 
 
O FG-IPEN tem sido extensivamente utilizado por clínicas de medicina nuclear em todo o Brasil para todas 
as indicações descritas nesta bula. 
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3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS  

 
O fludesoxiglicose (18 F) é um análogo da glicose utilizado como traçador do metabolismo da glicose. Ele 
penetra na célula pelo mesmo mecanismo de transporte da glicose, e dentro da célula sofre o processo de 
fosforilação pela hexoquinase para fludesoxiglicose (18 F)-6-fosfato. A partir desse ponto não pode prosse-
guir no caminho metabólico da glicose ficando retido dentro da célula na mesma proporção que sua taxa 
glicolítica. Após a administração intravenosa, o fludesoxiglicose (18 F) distribui-se rapidamente para todos 
os tecidos. Em apenas 33 minutos, 3,9% da atividade injetada pode ser medida na urina e 20,6% após 2 ho-
ras. Após o clareamento da radiação de fundo, o pico de captação para a imagem ocorre entre 30 e 40 minu-
tos após a administração. A distribuição fisiológica do fludesoxiglicose (18 F) no organismo é baseada no 
metabolismo de glicose. Captação fisiológica pode ser vista no cérebro, coração, fígado, baço, trato gastroin-
testinal, sistema urinário (principalmente bexiga) e medula óssea. O metabolismo cerebral representa 20% do 
metabolismo total do organismo em jejum e a captação do fludesoxiglicose (18 F) no cérebro representa 
aproximadamente 6% do total injetado do radiofármaco. O miocárdio expressa transportadores de glicose 
insulino-dependentes, os quais facilitam o transporte do fludesoxiglicose (18 F) para o músculo cardíaco. 
Ainda que o miocárdio utilize ácidos graxos livres como fonte primária de energia em estados de não-jejum, 
o efeito antilipolítico da insulina reduz a utilização dos ácidos graxos livres, e o músculo cardíaco passa a 
utilizar o metabolismo glicolítico como fonte de energia. Alimentação prévia à realização do exame provoca 
captação miocárdica intensa do fludesoxiglicose (18 F) devido aos níveis séricos elevados de insulina. Essa 
captação intensa pode ser minimizada por um jejum de 4 a 6 horas. O fludesoxiglicose (18 F) aparece no 
filtrado glomerular, e diferentemente da glicose, não é reabsorvido nos túbulos renais. Como resultado, ativi-
dade intensa é observada nos ductos coletores intrarrenais, ureteres e bexiga, e em menor intensidade no 
fígado, baço, medula óssea e córtex renal. Captação significativa é observada nos músculos esqueléticos em 
exercício, nos músculos respiratórios em hiperventilação, nos músculos cervicais tensionados e nos músculos 
da laringe com a vocalização. Após a administração intravenosa, a cinética do fludesoxiglicose (18 F) no 
compartimento vascular é biexponencial. Apresenta uma meia-vida de distribuição de 1 minuto e uma meia-
vida de eliminação de aproximadamente 12 minutos. A captação celular de fludesoxiglicose (18 F) é realiza-
da por sistemas carregadores tecido-específicos que são parcialmente insulino-dependentes, e desta forma 
podem ser influenciados pela alimentação, condições nutricionais e existência de Diabetes Mellitus. Em pa-
cientes com Diabetes Mellitus, ocorre redução da captação do fludesoxiglicose (18 F) nas células devido à 
distribuição tecidual e metabolismo de glicose alterado. 
 
4. CONTRAINDICAÇÕES 

 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos componentes da formulação. Não há contraindica-
ções registradas para PET com fludesoxiglicose (18 F) em oncologia e cardiologia. Em neurologia, as contra-
indicações para a utilização do fludesoxiglicose (18 F) são a falta de cooperação ou impossibilidade de coo-
peração por parte do paciente em relação ao procedimento. 
 
5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 

 
Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco: Nenhuma informação está disponível em relação a paci-
entes geriátricos. Para cálculo da atividade do radiofármaco a ser administrada em crianças, recomenda-se a 
utilização do DosageCard da Sociedade Europeia de Medicina Nuclear (EANMMI). A dosagem calculada 
pelo DosageCard depende da classe do radiofármaco e do peso da criança, indicando ainda a atividade mí-
nima a ser administrada.  
Categoria de risco na gravidez: C. No caso de necessidade de realização do exame em paciente com sus-
peita ou confirmação de gravidez, recomenda-se avaliação clínica dos riscos e benefícios do procedimento. 
Amamentação deve ser interrompida quando possível por 24 horas após a administração do radiofármaco. 
Hipersensibilidade ao FG-IPEN deve ser notificada: Este produto só pode ser administrado por profissio-
nais credenciados e autorizados pelas entidades de controle nuclear e deverá ser manipulado em estabeleci-
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mentos clínicos especializados. A utilização e transferência do produto e controle de rejeitos radioativos 
estão sujeitos aos regulamentos dos organismos oficiais competentes. 
 
6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 
Alguns medicamentos e substâncias podem interferir na interpretação quando do uso do fludesoxiglicose (18 
F), como: insulina: altera a captação; glicocorticoides, fluoroquinolonas e aripiprazol: diminui a captação 
do fludesoxiglicose (18 F) devido ao aumento de interferência da glicose no sangue; antipsicóticos atípicos 
(olanzapina): pode produzir resistência à insulina; fator estimulante de colônias de granulócitos (gCSF): 
aumenta a captação de fludesoxiglicose (18 F) na medula óssea; estimulantes laxativos: aumenta a captação 
intestinal;  nicotina e efedrina: aumenta a captação do fludesoxiglicose (18 F) no tecido adiposo marrom; 
agentes quimioterápicos: aumenta a captação do fludesoxiglicose (18 F) devido à resposta inflamatória; 
agentes de contraste de alta densidade (Bário): pode causar atenuação de imagem. 
 
7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO 

 
O frasco lacrado de fludesoxiglicose (18 F) deve ser armazenado na posição vertical em um recipiente blin-
dado, à temperatura ambiente (15 a 30 °C).  
Antes da utilização, o acondicionamento deve ser verificado e a atividade medida com a ajuda de um cali-
brador de dose. As precauções apropriadas de assepsia e de radioproteção devem ser respeitadas. 
Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: Vide embalagem. 
Não utilize o medicamento com o prazo de validade vencido. 
Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original. 
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance  das crianças. 
Manipulação, armazenamento e descarte de materiais radioativos devem ser realizados em conformi-
dade com as normas da CNEN. 
Solução límpida e incolor. 
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. 
 
8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 

 
A atividade recomendada de fludesoxiglicose (18 F) para crianças e adultos de 70 kg depende do uso preten-
dido e é apresentada na tabela a seguir. 
 
Posologia para adultos: Faixas de atividade de fludesoxiglicose (18 F) utilizadas conforme sua indicação 
para adultos de 70 kg. 
 

Indicação do Radiofármaco Faixa de atividade recomendada 

Oncologia 370 – 740 MBq  (10 – 20 mCi) 
Cardiologia 185 – 555 MBq (5 – 15 mCi) 
Neurologia 185 – 740 MBq (5 – 20 mCi) 

 
As faixas são baseadas nas recomendações da Sociedade Americana de Medicina Nuclear e Imagem Mole-
cular (SNMMI). 
 
 
Posologia pediátrica: Para cálculo da atividade do radiofármaco para ser administrada em crianças (AAC), 
recomenda-se a utilização do Dosage Card da EANMMI, que divide os radiofármacos em três classes (A, B 
ou C). A AAC para cada classe de radiofármaco depende da indicação requerida e pode ser calculada da 
utilizando a equação e as tabelas a seguir. 
 
AAC (MBq) = Atividade de Base x Fator Multiplicador 
 
Atividade de base e atividade mínima administrada de fludesoxiglicose (18 F), conforme indicado no Dosage 
Card da EANMMI. 
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Indicação e classe Atividade de base 
Atividade mínima 

administrada* 

Imagem em 2D: 25,9 MBq 26 MBq (0,70 mCi) Cardiologia, Oncologia e Neurologia** 
- Classe B- 

Imagem em 3D: 14 MBq 14 MBq (0,38 mCi) 
* Os valores indicados podem ser menores, de acordo com a eficiência de contagem do equipamento utiliza-

do. 
** A atividade máxima a ser administrada em crianças para estudos em neurologia com o radiofármaco é de 

300 a 600 MBq (8,11 a 16,22 mCi) para imagens 2D e de 125 a 250 MBq (3,38 a 6,76 mCi) para imagens 
em 3D. 

 
Fator multiplicador (FM) para cálculo da atividade de fludesoxiglicose (18 F) a ser administrada em crian-
ças. 
 
Peso (kg) FM Peso (kg) FM Peso (kg) FM 

3 1 22 5,29 42 9,14 
4 1,14 24 5,71 44 9,57 
6 1,71 26 6,14 46 10,00 
8 2,14 28 6,43 48 10,29 

10 2,71 30 6,86 50 10,71 
12 3,14 32 7,29 52 - 54 11,29 
14 3,57 34 7,72 56 - 58 12,00 
16 4,00 36 8,00 60 - 62 12,71 
18 4,43 38 8,43 64 - 66 13,43 
20 4,86 40 8,86 68 14,00 

 
Dosimetria 
 
A dose absorvida pelos diferentes órgãos em indivíduos sadios após a administração do fludesoxiglicose (18 
F) é apresentada na tabela a seguir. 
 
Dose Absorvida de fludesoxiglicose (18 F) de acordo com a atividade administrada (mGy/MBq). 
 

Idade (Anos) 
Órgão Adulto (70 Kg) 

15 10 5 1 
Adrenais 1.2E-02 1.6E-02 2.4E-02 3.9E-02 7.1E-02 

Baço 1.1E-02 1.4E-02 2.1E-02 3.5E-02 6.6E-02 
Bexiga 1.3E-01 1.6E-01 2.5E-01 3.4E-01 4.7E-01 
Cérebro 3.8E-02 3.9E-02 4.1E-02 4.6E-02 6.3E-02 
Cólon 1.3E-02 1.6E-02 2.5E-02 13.9E-02 7.0E-02 

Cólon Ascendente 1.2E-02 1.5E-02 2.4E-02 3.8E-02 7.0E-02 
Cólon Descendente 1.4E-02 1.7E-02 2.7E-02 4.1E-02 7.0E-02) 

Coração 6.7E-02 8.7E-02 1.3E-01 2.1E-01 3.8E-01 
Esôfago 1.2E-02 1.5E-02 2.2E-02 3.5E-02 6.6E-02 

Estômago 1.1E-02 1.4E-02 2.2E-02 3.5E-02 6.7E-02 
Fígado 2.1E-02 2.8E-02 4.2E-02 6.3E-02 1.2E-01 

Intestino Delgado 1.2E-02 1.6E-02 2.5E-02 4.0E-02 7.3E-02 
Mamas 8.8E-03 1.1E-02 1.8E-02 2.9E-02 5.6E-02 

Medula Vermelha 1.1E-02 1.4E-02 2.1E-02 3.2E-02 5.9E-02 
Músculos 1.0E-02 1.3E-02 2.0E-02 3.3E-02 6.2E-02 

Ossos 1.1E-02 1.4E-02 2.2E-02 3.4E-02 6.4E-02 
Ovários 1.4E-02 1.8E-02 2.7E-02 4.3E-02 7.6E-02 
Pâncreas 1.3E-02 1.6E-02 2.6E-02 4.0E-02 7.6E-02 

Pele 7.8E-03 9.6E-03 1.5E-02 2.6E-02 5.0E-02 
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Idade (Anos) 
Órgão Adulto (70 Kg) 

15 10 5 1 
Pulmões 2.0E-02 2.9E-02 4.1E-02 6.2E-02 1.2E-01 

Rins 1.7E-02 2.1E-02 2.9E-02 4.5E-02 7.8E-02 
Testículos 1.1E-02 1.4E-02 2.4E-02 3.7E-02 6.6E-02 

Timo 1.2E-02 1.5E-02 2.2E-02 3.5E-02 6.6E-02 
Tireóide 1.0E-02 1.3E-02 2.1E-02 3.4E-02 6.5E-02 

Vesícula Biliar 1.3E-02 1.6E-02 2.4E-02 3.7E-02 7.0E-02 
Útero 1.8E-02 2.2E-02 3.6E-02 5.4E-02 9.0E-02 

Demais Órgãos 1.2E-02 1.5E-02 2.4E-02 3.8E-02 6.4E-02 
Dose Efetiva 
(mSv/MBq) 

1.9E-02 2.4E- 3.7E-02 5.6E-02 9.5E-02 

*Dados baseados na publicação da Comissão Internacional de Proteção Radiológica ICRP 106 (2008) 
 
9. REAÇÕES ADVERSAS 

 
Não há registros significativos de reações adversas decorrentes da administração de fludesoxiglicose (18 F) 
na literatura consultada.  
O FG-IPEN tem sido extensivamente utilizado por clínicas de medicina nuclear em todo o Brasil, sem a ob-
servância de efeitos adversos.  
O uso repetitivo, por longo prazo, de substâncias radioativas pode promover alterações somáticas ou dano 
genético.  
Em casos de eventos adversos, notifique o Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVI-
SA, disponível em  http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária 
Estadual ou Municipal. 
 
10. SUPERDOSE 

 
Não existem informações disponíveis acerca de sintomas por superdose de radiação com este radiofármaco. 
Caso isto ocorra, o tratamento deverá ser direcionado para a manutenção das funções vitais. 
A dose absorvida pelo paciente deve ser reduzida o quanto possível através do aumento da eliminação do 
radiofármaco pelo organismo forçando a diurese com ingestão de líquidos, e aumentando-se a frequência do 
esvaziamento da bexiga. 
Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como 
proceder. 
 
11. DIZERES LEGAIS 

 
Indústria Brasileira 
MS XXXX 
Farmacêutica responsável:  
Dra. Elaine Bortoleti de Araújo – CRF/SP – 12527 
REGISTRADO POR: 
Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 
Rua General Severiano, 90 – Botafogo 
Rio de Janeiro – RJ – Brasil CEP 22290-901 
CNPJ 00.402.552/0001-26 
FABRICADO E EMBALADO POR: 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) – Centro de Radiofarmácia 
Av. Prof. Lineu Prestes, 2 242 – Cidade Universitária - CEP 05508-000 – São Paulo-SP – Brasil 
 
 
SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) 
Fone: 0800 770 8944 - 31339084 
Fax: (11) 3133-9068 
e-mail: sac@ipen.br 

mailto:sac@ipen.br
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