
       
LID-IPEN 

óleo etiodado (131 I) 

 
 
ATENÇÃO 
 
LID-IPEN É PARA USO EXCLUSIVO EM TERAPIA NA MEDICINA NUCLEAR 
 
USO RESTRITO A HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS 
 
APRESENTAÇÃO 
 
O LID-IPEN possui as seguintes apresentações na data de calibração: 
LID -IPEN 925 MBq: 925 MBq (25 mCi) de óleo etiodado (131 I) 
LID -IPEN 1850 MBq: 1850 MBq (50 mCi) de óleo etiodado (131 I) 
 
 
Forma farmacêutica 
 
Óleo injetável. 
 
ADMINISTRAÇÃO INTRA-ARTERIAL 
 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO 
 
COMPOSIÇÃO  
 
Cada frasco-ampola contém na data de calibração: 
925 MBq (25 mCi) de óleo etiodado (131 I) 
1850 MBq (50 mCi) de óleo etiodado (131 I) 
A atividade solicitada e o volume são informados no rótulo da embalagem do produto, bem como a data para 
a qual a atividade foi calibrada. A tabela a seguir apresenta o fator de decaimento para o iodo-131. 
 
Fator de decaimento para o iodo-131. 
 

Dias 
Fração 

remanescente 
Dias 

Fração 
remanescente 

0 1,0 15,0 0,275 
5,0 0,651 20,0 0,179 

10,0 0,423 25,0 0,116 
 
Tipo de radiação: O óleo para administração na artéria hepática apresenta características nucleares do radio-
isótopo iodo-131. Decai por emissão de partículas β- e radiação gama, com meia-vida de 8,02 dias. A emis-
são concomitante de radiação particulada e gama permite a utilização desse radioisótopo em procedimentos 
terapêuticos e diagnósticos, respectivamente. A energia média das partículas β- do 131I é 192 keV e a energia 
dos fótons utilizados para imagem é 364 keV. 
 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE 
 
1. INDICAÇÕES 
 
O radiofármaco óleo etiodado (131 I) é indicado para:  
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Terapia de tumores hepáticos ou metástases hepáticas de outros tumores: Tratamento paliativo de carci-
noma hepatocelular primário inoperável; tratamento experimental de metástases hepáticas e tratamento expe-
rimental adjuvante após ressecção de tumor hepático ou neoadjuvante antes da ressecção ou transplante de 
fígado. 
 
2. RESULTADOS DE EFICÁCIA 

 
Terapia de Tumores Hepáticos ou Metástases Hepáticas de Outros Tumores: estudos clínicos multicên-
tricos publicados em revistas internacionais indexadas e envolvendo pacientes adultos diversos tipos de cân-
cer hepático em estágio variado, especialmente com pacientes com carcinoma hepatocelular, demonstram 
que a terapia com dose única ou múltipla de óleo etiodado (131 I) apresenta impacto importante na sobrevida 
global e sobrevida livre de eventos dos pacientes, aumentando-as significativamente. A observância de res-
posta objetiva dos tumores foi dependente do tamanho e número de tumores no fígado, da existência ou não 
de metástases extra-hepáticas. Em todos os estudos, o tratamento foi bem tolerado pelos pacientes. 
O óleo etiodado (131 I) 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 

 
Após administração na artéria hepática, a maior parte da atividade administrada do óleo etiodado (131 I) 
permanece retida no fígado, nos tumores vascularizados e tecidos adjacentes. Alguma captação pulmonar 
pode ser observada em decorrência de refluxo artério-venoso e captação na tireoide é variável, como resulta-
do de captação do iodo-131 livre da circulação. A atividade nesses órgãos é excretada pela urina. Os demais 
órgãos não apresentam captação significativa. 
 
4. CONTRAINDICAÇÕES 

 
Gravidez e lactação. 
Hipersensibilidade ao óleo etiodado (131 I). 
Pacientes com expectativa de vida menor do que 4 semanas. 
Grande número de tumores intra e extra-hepáticos. 
Insuficiência renal aguda ou severa (clearance de creatinina < 30 mL/min). 
Doença pulmonar aguda ou severa. 
Contraindicações para cateterização da artéria hepática, tais como distúrbios da coagulação, alergia a contra-
tes, anormalidades vasculares, insuficiência renal. 
Insuficiência hepática, encefalopatia hepática e ascite. 
 
5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 

 
Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco: Nenhuma informação está disponível em relação a paci-
entes geriátricos e pediátricos. 
Categoria de risco na gravidez: C. Radiofármacos para terapia não são recomendados durante a gravidez 
devido ao risco de exposição do feto à radiação. Para mulheres em idade fértil recomenda-se a realização de 
teste de gravidez antes da administração do LID-IPEN. Se este medicamento for utilizado durante a gravidez 
ou se a paciente engravidar logo após a administração, a paciente deve ser avisada do risco potencial para o 
feto. Mulheres em idade fértil devem ser orientadas a evitar a gravidez logo após a administração do radio-
fármaco.  O iodo-131 atravessa a placenta e é distribuído para o leite materno. Em caso de amamentação, a 
paciente deverá ser orientada a substituir o leite materno por alimentação artificial. 
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Hipersensibilidade ao óleo etiodado (131 I) deve ser notificada.  
Este produto só pode ser administrado por profissionais credenciados e autorizados pelas entidades de con-
trole nuclear e deverá ser manipulado em estabelecimentos clínicos especializados. A utilização e transferên-
cia do produto e controle de rejeitos radioativos estão sujeitos aos regulamentos dos organismos oficiais 
competentes. 
 
6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
 
Até o presente, não existem interações medicamentosas documentadas para o óleo etiodado (131 I) 
 
7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO 
 
O produto deve ser armazenado no frasco original lacrado, em posição vertical e conservado em um recipien-
te blindado (embalagem protetora de chumbo com gelo seco), devendo ser mantido 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. 
Óleo límpido e levemente amarelado. 
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. 
 
8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 
 
A atividade recomendada de óleo etiodado (131 I) para adultos de 70 kg é apresentada na tabela a seguir. 
 
Faixas de atividade de óleo etiodado (131 I) utilizadas conforme sua indicação para adultos de 70 kg. 
 

INDICAÇÃO DO  
RADIOFÁRMACO 

FAIXA DE ATIVIDADE 
RECOMENDADA 

Tratamento de câncer de 
fígado ou metástases he-

páticas de outros tumores 

60 mCi  
(2,22 GBq) 

As faixas são baseadas nas recomendações da Sociedade Europeia de Medicina Nuclear e Imagem Molecular 
(EANMMI). 
 
Dosimetria 
 
A dose absorvida pelos diferentes órgãos em indivíduos sadios após a administração do óleo etiodado (131 I) 
é apresentada na tabela a seguir. 
 
Dose de radiação absorvida (Gy/GBq) estimada em um paciente adulto após administração intra-arterial 
(artéria hepática) de óleo etiodado (131 I). 
 

Órgão ou tecido 
Dose absorvida 

(Gy/GBq) 
Tumor hepático 43 ± 22 

Parênquima hepático 5 ± 4 
Pulmões 3 ± 1 
Gônadas 0,5 
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Dose absorvida 
Órgão ou tecido 

(Gy/GBq) 
Corpo inteiro 0,5 

*Dados baseados na publicação de GIAMMARILE, F.; BODEI, L.; CHIESA, C.; FLUX, G.; FORRER, F.; 
KRAEBER-BODERE, F.; BRANS, B.; LAMBERT, B.; KONIJNENBERG, M.; BORSON-CHAZOT, F.; 
TENNVALL, J.; LUSTER, M. EANM procedure guideline for the treatment of liver cancer and liver 
metastases with intra-arterial radioactive compounds. European Journal of Nuclear Medicine and 
Molecular Imaging 2011. 
 
9. REAÇÕES ADVERSAS 
 
As reações adversas ao óleo etiodado (131 I) incluem pirexia moderada e temporária; dor hepática no mo-
mento da administração; alteração moderada e temporária de enzimas hepáticas; trombocitopenia e supressão 
medular; pneumonite intersticial; leucopenia moderada e reversível; insuficiência hepática. 
O óleo etiodado (131 I)  tem sido extensivamente utilizado por clínicas de medicina nuclear em todo o Bra-
sil, sem a observância de efeitos adversos.  
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 (CR) 
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 – 3133-9084 
Fax: (11) 3133-9068 
e-mail: sac@ipen.br 
Esta bula foi aprovada pela ANVISA em (dia/mês/ano). 
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