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TERAPIA PARA TUMORES  

NEUROENDÓCRINOS COM MIBG-131I 
 
Radiofármaco: MIBG-131I 
 
 
Informações Gerais: 
         A terapia com MIBG marcado com Iodo-131 é indicada para complementar o tratamento 
de tumores neuroendócrinos. Para cumprimento das normas de radioproteção, este 
procedimento é realizado em regime de internação com o propósito de evitar exposição à 
radiação das outras pessoas (familiares, amigos e sociedade em geral). 
        Após um período de cerca de 10 dias, o paciente retornará ao serviço para realização da 
varredura de corpo inteiro pós-dose terapêutica, exame no qual será avaliada a distribuição do 
MIBG-131I no organismo. Este exame dura aproximadamente 1 hora e meia e, eventualmente, 
podem ser necessárias imagens adicionais tardias em outro dia.   
        Antes de realizar o tratamento com MIBG-131I é necessário tomar um xarope de iodeto de 
potássio para proteção da glândula tireóide. 
        A gravidez é uma contra-indicação absoluta ao radioiodo, sendo necessário 
dosagem de Beta-HCG antes de realizar o procedimento. Além disso, a paciente 
deverá adotar métodos contraceptivos nos próximos 12 meses ao tratamento. 
 
 
Como o tratamento é realizado: O tratamento consta de 3 etapas: 

• 1ª Etapa (Consulta Médica): O paciente receberá as orientações sobre o tratamento: 
preparo, solicitação dos exames de sangue necessários, agendamento da data de 
internação e cuidados com radioproteção. 

• 2ª Etapa (internação e dose terapêutica): o paciente será encaminhado ao quarto 
terapêutico. Uma veia periférica, preferencialmente do antebraço, será puncionada e 
mantida com soro fisiológico. A dose do MIBG-131I será administrada por via 
endovenosa lentamente. Durante todo o procedimento será aferida a pressão arterial.  

• 3ª Etapa - Imagens de PCI pós-dose: imagens do corpo inteiro são realizadas entre 7 e 
10 dias da administração do radiofármaco. 

 
 
Preparo do paciente: 

• Colher exames de sangue 10 dias antes do tratamento, conforme orientação do médico 
nuclear 

• Não é necessário jejum. 
• Suspensão de medicamentos: Informar ao médico nuclear em consulta o nome dos 

medicamentos de uso diário para avaliar a necessidade de suspensão ou substituição. 
• Fazer o uso de xarope de iodeto de potássio. Iniciar 3 dias antes e continuar 3 dias 

após receber o MIBG nas seguintes dosagens:  
� Crianças até 3 anos: 1 colher de chá de 8/8 horas.  
� Crianças de 3 a 10 anos: 1 colher de sobremesa de 8/8 horas.  
� Adultos: 1 colher de sopa de 8/8 horas.     

 


