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ATENÇÃO 
 
O CROMAT-IPEN É PARA USO EXCLUSIVO EM DIAGNÓSTICO NA MEDICINA NUCLEAR 
 
APRESENTAÇÃO 
 
O CROMAT-IPEN possui as seguintes apresentações na data de calibração: 
 
CROMAT-IPEN 74 MBq: 74 MBq (2 mCi) de cromato de sódio (51 Cr) – até 1,4 mL 
CROMAT-IPEN 185 MBq: 185 MBq (5 mCi) de cromato de sódio (51 Cr) – até 3,5 mL 
CROMAT-IPEN 370 MBq: 370 MBq (10 mCi) de cromato de sódio (51 Cr) – até 7,0 mL 
 
Forma farmacêutica 
 
Solução injetável. 
 
ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA 
 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO 
 
COMPOSIÇÃO  
 
Cada frasco-ampola contém na data de calibração: 
74 MBq (2 mCi) de cromato de sódio (51 Cr) 
185 MBq (5 mCi) de cromato de sódio (51 Cr) 
370 MBq (10 mCi) de cromato de sódio (51 Cr) 
Cada frasco ampola contém o seguinte excipiente: solução de cloreto de sódio 0,9%. 
 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE 
 
1. INDICAÇÕES 
 
O CROMAT-IPEN é para uso unicamente em diagnóstico. Está indicado para marcação de eritrócitos in vitro 
nas seguintes indicações: 
Determinação da massa e volume eritrocitário, por exemplo, no diagnóstico de policitemias, anemias 
associadas e esplenomegalia e “pseudoanemias” secundárias ao aumento do volume plasmático; 
Estudos de sobrevida eritrocitária em pacientes com hemoglobinopatias, anemias hemolíticas a quem é 
necessário avaliar se necessitam de transfusão, após reações de incompatibilidade sanguínea; 
Sobrevida eritrocitária e sequestro – localização de órgãos de sequestro de eritrócitos (fígado e baço), 
particularmente quando se considere a esplenectomia em pacientes com hemólise crônica ou púrpura 
trombocitopênica idiopática; 
Quantificação de hemorragia digestiva crônica. 
 
2. RESULTADOS DE EFICÁCIA  
 
Marcação de hemácias: apesar da existência de poucos estudos clínicos publicados com a administração 
intravenosa de hemácias marcadas in vitro com o cromato de sódio (51 Cr), o radiofármaco apresentou impacto 
importante para as indicações sugeridas. 
 
O CROMAT-IPEN tem sido extensivamente utilizado por clínicas de medicina nuclear no Brasil para as 
indicações descritas nesta bula. 
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3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 
 
Propriedade farmacodinâmica 
O princípio básico em estudos de não imagem usando hemácias radiomarcadas é que uma quantidade conhecida 
de células radiomarcadas é adicionada a um volume desconhecido de sangue no corpo. O sangue radioativo se 
mistura e uma quantidade conhecida da mistura é removida e quantificada (contagem em contador gama). A 
taxa da quantidade medida após a mistura (número de contagens por massa) em relação à quantidade adicionada 
é a base para o cálculo do volume desconhecido. 
O cromo é uma substância potencialmente tóxica. Em doses altas inibe a glicólise (> 10 μg/mL) e a 
glutationreductase (> 5 μg/mL). Na dose utilizada para a marcação celular (< 2 μg/mL de concentrado de 
eritrócitos), a solução de cromato de sódio (51Cr) não tem efeito sobre a célula a que se une, nem parece exercer 
outros efeitos farmacodinâmicos importantes no ser humano. 
 
Propriedade farmacocinética 
O cromato de sódio (51 Cr) penetra nas hemácias apenas na forma hexavalente (Cr+6) e se liga à cadeia beta da 
hemoglobina. Desta forma, o cromo-51 somente se liberará com a morte das hemácias. Outros tipos de união 
são menos estáveis, e cerca de 1% do radiomarcador pode sair das células para a corrente circulatória 
diariamente. A perda acumulada por eluição pode ser de até 40% durante a vida das hemácias.  
As hemácias marcadas apresentam meia-vida biológica de 25 a 35 dias. As células marcadas permanecem na 
circulação até serem sequestradas pelos tecidos do sistema reticuloendotelial, principalmente pelo baço. Após o 
sequestro, o cromo-51 retorna ao plasma. O cromo liberado se elimina primordialmente pelos rins (96%) e não é 
captado por outras células. Qualquer quantidade de radiomarcador que exista no trato gastrointestinal, devido a 
uma hemorragia intraluminal, não é reabsorvida na circulação sistêmica.   
 
Toxicidade  
Ainda que estejam descritos os efeitos tóxicos de doses altas de compostos de cromo, as quantidades 
relativamente pequenas utilizadas na radiomarcação (não mais que 10,8 μg de cromato em 4 MBq) e também 
forte ligação do cromo (51 Cr) à hemoglobina, fazem com que a exposição sistêmica durante todos os 
procedimentos diagnósticos seja baixa.   
 
A dose absorvida pelos diferentes órgãos em indivíduos sadios após a administração de hemácias marcadas com 
cromato de sódio (51 Cr) é apresentada na tabela a seguir. 
 
Dosimetria para as hemácias marcadas com cromato de sódio (51 Cr)  

Dose absorvida por unidade de atividade administrada (mGy/MBq) 
Órgão 

Adulto 15 anos 10 anos 5 anos 1 ano 

Glândulas Adrenais 0,22000 0,27000 0,42000 0,65000 1,20000 

Bexiga  0,07500 0,09700 0,14000 0,22000 0,37000 

Superfícies ósseas  0,11000 0,25000 0,40000 0,62000 1,30000 

Mama  0,09900 0,10000 0,17000 0,26000 0,46000 

Parede gástrica  0,14000 0,16000 0,24000 0,35000 0,60000 
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ICRP Publication 53: Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals. In: (Ed.). Annals of ICRP, 
18. Oxford: Pergamon Press, 1988. 
 
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.  
 
Fator de decaimento para o cromo-51.  
 

Dias 
Fração 

remanescente 
Dias 

Fração 
remanescente 

0 1,0000 15 0,6871 
5 0,8824 20 0,6063 

10 0,7786 25 0,5350 
 
Tipo de radiação: A solução para radiomarcação de hemácias e posterior administração intravenosa das 
hemácias radiomarcadas, apresenta características nucleares do radioisótopo cromo-51. O cromo-51 (51Cr) 
decai por captura eletrônica com emissão primária de fótons gama de 320 keV e meia-vida física de 27,7 dias.  
 
Referências Bibliográficas 
GALBRAITH, W. Radiopharmaceuticals in nuclear medicine. In: SMITH, B. T. (Ed.). Nuclear Pharmacy. Londres: Pharmaceutical 
Press, 2010. cap. 6, p.111-186. Bula do produto Sodium Chromate (51Cr) 37 MBq/ml radiopharmaceutical precursor, solution da 
empresa GE Healthcare. Acesso em 18/02/2018 em: http://www.mhra.gov.uk/home/groups/spcpil/documents/spcpil/con1512106310713 
.pdf. STOPAR, T.G. Blood Labelling. In: The Radiopharmacy – A technologist’s guide. Chapter 5. p.33-40 – European Association of 
Nuclear Medicine. Acesso em 18/2/2019 em: https://www.eanm.org/content-eanm/uploads/2016/11/tech_radiopharmacy.pdf. ICRP 
Publication 53: Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals. In: (Ed.). Annals of ICRP, 18. Oxford: Pergamon Press, 1987. 
 
4. CONTRAINDICAÇÕES 
 
Hipersensibilidade ao cromato de sódio (51 Cr) ou qualquer outro componente da formulação. 
 

Dose absorvida por unidade de atividade administrada (mGy/MBq) 
Órgão 

Adulto 15 anos 10 anos 5 anos 1 ano 

Intestino delgado  0,09500 0,12000 0,18000 0,28000 0,50000 

Parede do colón ascendente  0,09400 0,12000 0,17000 0,28000 0,49000 

Parede do colón descendente  0,08100 0,10000 0,16000 0,23000 0,42000 

Coração 0,51000 0,61000 0,91000 1,40000 2,40000 

Rins 0,22000 0,26000 0,41000 0,64000 1,20000 

Fígado  0,24000 0,29000 0,46000 0,69000 1,30000 

Pulmões 0,32000 0,41000 0,65000 1,00000 2,00000 

Ovários  0,08200 0,11000 0,16000 0,25000 0,45000 

Pâncreas  0,19000 0,22000 0,34000 0,50000 0,85000 

Médula óssea  0,14000 0,17000 0,26000 0,41000 0,76000 

Baço  1,60000 2,10000 3,30000 5,10000 9,30000 

Testículos  0,06300 0,07700 0,11000 0,17000 0,33000 

Tiroide  0,12000 0,16000 0,26000 0,42000 0,79000 

Útero  0,08500 0,11000 0,16000 0,25000 0,45000 

Resto do organismo  0,08500 0,10000 0,15000 0,23000 0,42000 

Dose efetiva (mSv/MBq)  0,17000 0,33000 0,52000 0,80000 1,50000 
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Este medicamento não deve ser prescrito para mulheres grávidas (durante toda a gestação ou por 
mulheres que possam ficar grávidas). Ele provoca anomalias fetais, sendo o risco ao feto maior do 
que qualquer benefício possível para a paciente. 
A prescrição deste medicamento para mulheres com potencial de engravidar deve ser acompanhada 
por métodos contraceptivos adequados, com orientação quanto aos riscos de seu uso e rigoroso 
acompanhamento médico.  
O uso deste medicamento no período da lactação é contraindicado pelo risco de reações adversas ao 
lactente. Caso não exista outra alternativa de tratamento, o aleitamento materno ou a doação de leite 
humano deverão ser interrompidos. 
 
5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
 
Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco: Nenhuma informação está disponível em relação a 
pacientes geriátricos. 
Categoria de risco na gravidez: C. não foram realizados estudos de reprodução animal com este radiofármaco. 
Os procedimentos com radionuclídeos realizados em mulheres grávidas supõem dose de radiação ao feto. Em 
particular, as atividades que originam doses ≥0,5 mGy ao útero são consideradas perigosas. Durante a gravidez, 
somente se realizam os procedimentos estritamente necessários e somente quando o benefício supere os riscos 
para a mãe e o feto. Considerando-se as concentrações químicas máximas possíveis e as atividades que 
provavelmente se administram no contexto das provas hematológicas descritas e da estreita ligação intracelular 
do marcador in vivo, a recomendação de evitar a gravidez só deve se manter até o início do ciclo menstrual 
seguinte. 
Mulheres em idade fértil: quando for necessário administrar radiofármacos a mulheres em idade fértil, é 
importante determinar se está ou não grávida. Em caso de dúvidas, deve-se oferecer à mulher técnicas 
alternativas que não impliquem no uso de radiação ionizante, se existirem. 
Lactação: antes de administrar radiofármacos a uma mãe que está em período de lactação, deve-se considerar a 
possibilidade de retardar a administração do radionuclídeo até que a mão tenha terminado o aleitamento, tendo 
em conta a excreção da radioatividade no leite materno. Não se dispõe de dados referentes à excreção do cromo 
(51 Cr) no leite materno enquanto marcador celular. Caso se considere necessária a utilização, pode estar 
indicada a avaliação do conteúdo de radioatividade excretada no leite materno. O lactante não deverá ingerir 
atividades que promovam exposições superiores a 1 mSv de dose efetiva. 
Justificativa de risco/benefício individual: para todos os pacientes, a exposição à radiação ionizante deve estar 
justificada em função do possível benefício. A atividade administrada deve ser a mínima possível para obter 
uma informação diagnóstica requerida.  
População pediátrica: A segurança do produto em crianças não foi estabelecida. O uso em crianças e 
adolescentes deve ser considerado com cuidado, com base nas necessidades clínicas e avaliar a relação risco / 
benefício neste grupo de pacientes.  
Pacientes com disfunção hepática ou renal: o cromato de sódio (51 Cr) não foi estudado em pacientes com 
disfunção hepática ou renal significante. 
Hipersensibilidade ao CROMAT-IPEN deve ser notificada.  
 
6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
 
Até o presente, não existem interações medicamentosas documentadas para o cromato de sódio (51 Cr). 
 
7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO 

 
O frasco lacrado de CROMAT-IPEN deve ser armazenado na posição vertical, dentro da blindagem de chumbo 
original, à temperatura ambiente (15 a 30 °C).  
Antes da utilização, o acondicionamento deve ser verificado e a atividade medida com a ajuda de um calibrador 
de dose. As precauções apropriadas de assepsia e de radioproteção devem ser respeitadas.   
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.  
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. 
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.  
Solução límpida e incolor. 
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 
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Manipulação, armazenamento e descarte de materiais radioativos devem ser realizados em 
conformidade com as normas da CNEN. 
 
8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 
 
 
A atividade recomendada de hemácias marcadas com CROMAT-IPEN é apresentada na tabela a seguir, para as 
diferentes indicações. 
 

Indicação do radiofármaco Via de administração Atividade administrada 

Determinação da massa e volume 
eritrocitário 

Intravenosa 0,37 a 1,11 MBq (10 a 30 µCi) 

Estudo de sobrevida eritrocitária e 
sequestro 

Intravenosa 5,55 MBq (150 µCi) 

Quantificação de hemorragia digestiva 
crônica 

Intravenosa 7,40 MBq (200 µCi) 

 
As atividades administradas em crianças serão frações das recomendadas para adultos, e devem ser calculadas 
em função do peso corpóreo, conforme descrito a seguir. 
 
Fatores de correção para doses para crianças 

Peso 3 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40-50 kg 68 kg 

Idade aproximada Recém-nascido 1 ano 5 anos 10 anos 15 anos >17 anos 

Dose para adulto x 0,1 x 0,27 x 0,46 x 0,62 x 0,76-0,88 x 0,99 

 
Pacientes idosos: não requerem nenhum esquema de dose especial12. 
Pacientes com disfunção hepática ou renal: É requerido cuidado adicional na consideração da atividade a ser 
administradas uma vez que uma exposição aumentada à radiação é possível nestes pacientes. 
 
Instruções para o procedimento diagnóstico 
 
Este medicamento não está autorizado para administração direta. É empregado na marcação de 
hemácias in vitro e posterior administração das hemácias radiomarcadas no paciente. 
 
Para evitar ou minimizar a possibilidade de contaminação e aumento da fragilidade dos eritrócitos marcados, 
técnicas estéreis devem ser empregadas durante toda a coleta, marcação, lavagem, suspensão e injeção de 
hemácias. Além disso, o número de lavagens e transferências deve ser mantido a um mínimo e somente diluente 
isotônico estéril e não pirogênico deve ser empregado durante todo o procedimento de marcação. 
A radiomarcação de células vermelhas com cromo-51 é realizada in vitro: o cromo-51 na forma de cromato 
(Cr+6) é incubado com amostra de sangue total contendo ACD por aproximadamente 10 a 15 minutos. Os íons 
cromato difundem livremente para dentro das células vermelhas, onde são reduzidos a íons crômico (Cr+3), que 
se ligam à cadeia beta da molécula de hemoglobina, sendo retidos na célula. O processo de radiomarcação é 
interrompido adicionando-se ácido ascórbico, que reduz os íons cromato que não entraram nas células. 
Alternativamente, o cromato livre é removido por centrifugação. 
Deve-se empregar o cromato de sódio (51Cr) sem diluir, para marcar os eritrócitos do próprio paciente. 
 
Determinação da massa e volume eritrocitário 
Para a determinação do volume e massa de eritrócitos, uma parte do sangue radiomarcado é injetada no paciente 
e a outra parte é usada como padrão para cálculos futuros.  
Quando ocorrer a mistura completa do sangue radiomarcado reinjetado (após 30 minutos ou mais, se o paciente 
possui esplenomegalia), amostras de sangue são retiradas para contagem em contador gama. A massa das 
células vermelhas e o volume de plasma são calculados usando equações de diluição. O volume de sangue 
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verdadeiro é então obtido somando-se a massa das células vermelhas e o volume plasmático. O hematócrito 
total pode ser calculado dividindo-se a massa das células vermelhas pelo volume sanguíneo verdadeiro.  
 
Sobrevida eritrocitária 
Para o estudo de sobrevida de hemácias, as células radiomarcadas com cromo-51 são reinjetadas no paciente e 
amostras de sangue são obtidas 3 vezes por semana por 2 a 4 semanas após a injeção. Para eliminar a 
necessidade de correção para decaimento, todas as amostras são contadas no final do estudo. Para construir a 
curva de sobrevida, as atividades das amostras de sangue em função do tempo são plotadas em papel 
semilogarítmico para linearizar a curva. O tempo de meia vida das células vermelhas do paciente é calculado a 
partir da curva, sendo a faixa considerada normal de 25 a 35 dias. No caso de sequestro esplênico significante 
das células vermelhas, ocorre um aumento progressivo na captação do baço, em relação a outros sítios para as 
células vermelhas, como o pool sanguíneo ou fígado, pode estar presente. A captação é monitorada utilizando 
um probe de captação de tireoide, posicionado no baço, fígado e coração.  
O procedimento para determinação de volume eritrocitário e tempo de sobrevida de eritrócitos está descrito em 
detalhes em International Committee for Standardization in Haematology - Recommended method for 
radioisotope red-cell survival studies. Br J Haematol. 1980; 45:659–666.  
 
No estudo de sobrevida eritrocitária e sequestro, a localização do sequestro celular no organismo se faz 
mediante contagem externa. 
Na quantificação de hemorragia digestiva crônica, se compara a atividade do sangue venoso com a atividade 
fecal. 
 
Informações sobre o preparo do paciente, cuidados na administração e protocolo de aquisição da imagem 
poderão ser obtidos nos Guidelines das Sociedades de Medicina Nuclear (SBMN, EANM ou SNMMI). 
 
9. REAÇÕES ADVERSAS 
 
Não há reações adversas descritas para o cromato de sódio (51 Cr). 
O CROMAT-IPEN tem sido extensivamente utilizado por clínicas de medicina nuclear em todo o Brasil, sem a 
observância de efeitos adversos.  
Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e 
segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos 
imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, notifique os eventos adversos pelo Sistema de Notificações em 
Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em http://portal.anvisa.gov.br/notivisa, ou para a Vigilância 
Sanitária Estadual ou Municipal.”  
 
10. SUPERDOSE  
 
Em caso de administração inadvertida de um excesso significativo de radioatividade, um monitoramento 
hematológico por vários meses pode ser necessário. Não é possível promover a excreção das células marcadas 
com cromo-51. 
Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como 
proceder. 
 
11. DIZERES LEGAIS 

 
Indústria Brasileira 
MS  
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 



 

Rev.03/19   7 

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 
USO RESTRITO A HOSPITAIS 
Esta bula foi aprovada pela ANVISA em (dia/mês/ano) 

 




