
  

 

O QUE SÃO RADIOFÁRMACOS? 
Os radiofármacos são compostos radioativos 
usados em vários tratamentos médicos com o 
intuito de melhorar a saúde das pessoas. Um 
dos radiofármacos mais comuns usados hoje 
em dia contém iodo radioativo -131 ou "I-131".  

QUAIS SÃO AS PREOCUPAÇÕES QUANTO 
À EXPOSIÇÃO DE CRIANÇAS 
RESULTANTE DO CONTATO COM 
PACIENTES TRATADOS COM 
RADIOFÁRMACOS? 
A Comissão Internacional de Proteção 
Radiológica (CIPR) informou recentemente 
que a dose interna absorvida pela tireoide de 
um bebê ou de uma criança pequena que 
possa entrar em contato com um paciente a 
quem tenham sido recentemente 
administradas quantidades terapêuticas de I-
131, como iodeto de sódio I-131 administrado 
por via oral, poderá resultar numa dose 
significativa para a tireoide da criança e 
possivelmente aumentar o risco de 
desenvolvimento posterior de câncer (cancro) 
de tireoide induzido pela radiação. 

QUE AÇÕES ESTÃO SENDO TOMADAS 
PELO MDPH NO SENTIDO DE NOTIFICAR 
OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE 
ESTAS PREOCUPAÇÕES? 
O Programa de Controle de Radiação do 
Departamento de Saúde Pública de 
Massachusetts (MDPH/RCP) publicou um 
aviso informativo para profissionais de saúde 
credenciados que costumam administrar I-131, 
alertando-os para estas preocupações e para 
as ações que devem pôr em prática a fim de 
reduzir a exposição ao I-131. 

AS RECOMENDAÇÕES DESSE 
DOCUMENTO INCLUEM: 
Os pacientes que já foram tratados com o I-
131 devem: 

 Evitar o contato direto ou indireto com bebês 
e crianças, inclusive partilhar habitação (por 
exemplo, pense na opção de manter as 
crianças fora da casa ou na casa de algum 
parente), durante um certo período de tempo, 
geralmente alguns dias, mas os pacientes 
devem perguntar aos profissionais de saúde. 

 Ter em casa espaço adequado para uso 
exclusivo do paciente (por exemplo, um 
quarto) durante um certo período de tempo, 
geralmente alguns dias, mas os pacientes 
devem perguntar aos profissionais de saúde. 

 Entender que crianças expostas a pacientes 
sob tratamento podem correr um risco mais 
elevado de desenvolver câncer (cancro) de 
tireoide caso as recomendações do médico 
não sejam seguidas. 

Se houver risco de crianças ou bebês serem 
expostos em casa, os hospitais devem 
considerar não dar alta ao paciente após o 
tratamento terapêutico com o I-131.
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Como evitar a exposição de crianças e bebês 
a radiofármacos associados a  

tratamentos de saúde 
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