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TERAPIA DE CÂNCER DA TIREÓIDE COM IODO-131 

 
Radiofármaco: Iodeto-131I 
 
 
Informações Gerais: 
        A Radioiodoterapia é um método terapêutico complementar ao tratamento 
cirúrgico de tumores diferenciados da tireóide. O objetivo deste tratamento pode ser 
destruir o tecido remanescente da tireóide (dose ablativa) e/ou o tratamento de 
implantes secundários (dose terapêutica). 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).  
        Antes de receber o radioiodo é necessário realizar um preparo, que consiste na 
suspensão do uso dos hormônios tireoideanos e em realizar uma dieta pobre em iodo 
(descrita em anexo). Será solicitado exame de sangue (TSH) para confirmar se o 
preparo foi satisfatório, o qual deverá estar acima de 30µUI/ml.  
        Após um período de 7 a 10 dias da administração do radioiodo, o paciente 
retornará ao Serviço de Medicina Nuclear para realização do exame de Pesquisa de 
Corpo Inteiro (PCI) pós-dose terapêutica, no qual será avaliada a distribuição do 
radioiodo no organismo.  
        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): Nesta etapa o paciente receberá as orientações 
sobre o tratamento: preparo, solicitação de exames de sangue, orientação de 
cuidados com radioproteção, agendamento das datas de administração do 
radioiodo e do exame de PCI. 

• 2ª Etapa (Internação e administração do radioiodo): administrado por via oral, 
em jejum de 4 horas antes e 2 horas após a administração do radiofármaco. 

• 3ª Etapa - Imagens de PCI Pós-Dose Terapêutica: este exame tem duração de 
aproximadamente 60 minutos e, eventualmente, pode ser necessário a 
aquisição de imagens adicionais tardias em outro dia.   

 
 
Importante:  

• Trazer todos os exames anteriores relacionados à doença Tireoideana 
(Cintilografias, USG, tomografias, exames laboratoriais, Histopatológico, 
PAAF). 

• Trazer o pedido médico no dia da consulta. 
 


