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ATENÇÃO 
 
O DOT-IPEN-68 É PARA USO EXCLUSIVO EM DIAGNÓSTICO NA MEDICINA NUCLEAR 
 
APRESENTAÇÃO 
 
O DOT-IPEN-68 possui as seguintes apresentações na data de calibração: 
 
DOT-IPEN-68 148 MBq: 148 MBq (4 mCi) de octreotato tetraxetana (68 Ga) 
DOT-IPEN-68 296MBq: 296 MBq (8 mCi) de octreotato tetraxetana (68 Ga) 
DOT-IPEN-68 444 MBq: 444 MBq (12 mCi) de octreotato tetraxetana (68 Ga) 
 
Forma farmacêutica 
 
Solução injetável.  
 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Cada frasco-ampola contém na data de calibração: 
148 MBq (4 mCi) de octreotato tetraxetana (68 Ga) 
 296 MBq (8 mCi) de octreotato tetraxetana (68 Ga) 
444 MBq (12 mCi) de octreotato tetraxetana (68 Ga) 
Cada frasco ampola contém o seguinte excipiente: solução cloreto de sódio 0,9%.  
 
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.  
 
Tipo de radiação: A solução para administração intravenosa apresenta características nucleares do radioisótopo 
gálio-68. O gálio-68 decai por emissão de pósitrons com meia-vida física de 68 minutos. 
 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE 
 
1. INDICAÇÕES 
 
O radiofármaco DOT-IPEN-68 é indicado para:  
Diagnóstico de tumores neuroendócrinos (NETs): Imagem localização de tumores primários e metástases; 
acompanhamento de pacientes para detectar doença residual, recorrente ou progressão da doença; 
monitoramento de resposta à terapia; seleção de pacientes para terapia radionuclídica com octreotato tetraxetana 
(177 Lu); avaliação do prognóstico. 
 
2. RESULTADOS DE EFICÁCIA  
 
Diagnóstico de tumores neuroendócrinos (NETs): Estudos clínicos multicêntricos envolvendo centenas de 
pacientes foram realizados com o octreotato tetraxetana (68 Ga) para PET de tumores neuroendócrinos, 
especialmente tumores adrenais medulares (feocromocitoma, neuroblastoma, ganglioneuroma, paraganglioma) e 
tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos. A técnica PET com o radiofármaco apresentou sensibilidade 
maior que 80 % e especificidade maior do que 90 %, dependendo do tipo de tumor e localização das lesões. 
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3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 
 
Farmacologia 
O octreotato tetraxetana (68 Ga) se liga aos receptores de somatostatina, com maior afinidade para os receptores 
do subtipo 2 (sstr2). Ele se liga a células que expressam receptores de somatostatina, incluindo células malignas, 
que superexpressam os receptores sstr2. O gálio 68 (68Ga) é um radionuclídeo emissor β+ com um rendimento 
de emissão que permite imagens de tomografia por emissão de pósitrons (PET). 
 
Farmacodinâmica 
A presença de um análogo de somatostatina (SST) garante ao octreotato tetraxetana (68 Ga) especificidade de 
ação em receptores de SST. Os receptores para SST são expressos por células neuroendócrinas e não 
neuroendócrinas do corpo, e assim, diferentes órgãos podem ser imageados através de cintilografia de receptores 
de SST incluindo o fígado, baço, pituitária, tireoide, rins, glândulas adrenais, parede do estômago e intestino. O 
pâncreas apresenta captação variável de peptídeos 68Ga-DOTA-conjugados por apresentar os 5 subtipos de 
receptores para SST, inclusive o receptor do tipo 2, pelo qual o octreotato tetraxetana (68 Ga) tem maior 
afinidade, localizado predominantemente nas ilhotas pancreáticas. O acúmulo de radiofármaco nas ilhotas (mais 
frequentemente na região da cabeça pancreática) pode limitar detecção de doença tumoral focal neste órgão. A 
próstata e o tecido glandular da mama podem apresentar captação difusa e de baixo grau do peptídeo 68Ga-
DOTA-conjugado. 
 
Farmacocinética 
A administração do radiofármaco é intravenosa. Peptídeos 68Ga-DOTA-conjugados são rapidamente depurados 
do sangue. A eliminação arterial da atividade é biexponencial e não são detectados metabólitos radioativos após 
4 horas no soro ou urina (68Ga tem meia vida de aproximadamente 68 minutos). O acúmulo máximo no tumor é 
atingido após 70 ± 20 minutos da injeção. A captação máxima pelos rins durante o curso após injeção atinge     
< 50% da captação do baço. A excreção ocorre quase que inteiramente pelos rins. 
 
Dosimetria 
Até o presente não existem informações oficiais (ICRP) acerca das doses absorvidas estimadas após 
administração intravenosa de octreotato tetraxetana (68 Ga) em pacientes adultos. Um estudo realizado com 6 
indivíduos voluntários sadios avaliou a dosimetria do radiofármaco.  Os resultados demonstraram que os órgãos 
críticos são o baço, com a segunda maior exposição na parede da bexiga urinária, rins e fígado em ordem 
decrescente (J. Nucl. Med., 54, p. 855-860, 2013). 
 

Dose de radiação estimada (mSv/MBq) 
Órgão alvo 

Média SD 
% coeficiente de 

variação 

Adrenais 1,46 E- 02 5,18 E- 04 3,55 E+ 00 

Cérebro 9,86 E- 03 5,46 E- 04 5,54 E+ 00 

Mamas 9,96 E- 03 4,26 E- 04 4,28 E+ 00 

Parede da vesícula 1,49 E- 02 6,77 E- 04 4,54 E+ 00 

Parede do intestino grosso baixo 1,29 E- 02 8,43 E- 03 6,52 E+ 01 
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Dose de radiação estimada (mSv/MBq) 
Órgão alvo 

Média SD 
% coeficiente de 

variação 

Intestino delgado 1,38 E- 02 2,60 E- 04 1,88 E+ 00 

Parede do estômago 1,38 E- 02 6,47 E- 04 4,68 E+ 00 

Parede do intestino grosso superior 1,29 E- 02 4,23 E- 04 3,29 E+ 00 

Parede do coração 1,23 E- 02 3,93 E- 04 3,21 E+ 00 

Rins 9,21 E- 02 2,84 E- 02 3,08 E+ 01 

Fígado 4,50 E- 02 1,52 E- 02 3,38 E+ 01 

Pulmões 1,15 E- 02 3,52 E- 04 3,06 E+ 00 

Músculo 1,13 E- 02 4,47 E- 04 3,96 E+ 00 

Ovários 1,31 E- 02 8,32 E- 04 6,35 E+ 00 

Pâncreas 1,67 E- 02 1,37 E- 03 8,20 E+ 00 

Glândula pituitária 4,16 E- 02 3,20 E- 02 7,70 E+ 01 

Células hematopoiéticas 9,61 E- 03 3,47 E- 04 3,61 E+ 00 

Células formadoras do osso 1,55 E- 02 7,39 E- 04 4,76 E+ 00 

Glândulas salivares 1,17 E- 02 7,82 E- 03 6,68 E+ 01 

Pele 9,66 E- 03 4,24 E- 04 4,39 E+ 00 

Baço 2,82 E- 01 1,21 E- 01 4,28 E+ 01 

Testes 1,12 E- 02 6,78 E- 04 6,06 E+ 00 

Timo 1,09 E- 02 4,93 E- 04 4,51 E+ 00 

Tireoide 1,87 E- 02 1,05 E- 02 5,65 E+ 01 

Parede da bexiga urinária 1,25 E- 01 6,18 E- 02 4,96 E+ 01 

Útero (estimado) 1,47 E- 02 1,56 E- 03 1,06 E+ 01 

Corpo inteiro 1,34 E- 02 2,83 E- 04 2,11 E+ 00 

Dose efetiva 2,57 E- 02 2,85 E- 03 1,11 E+ 01 
 
 
Referências bibliográficas 
Bula do produto NETSPOT 
WALKER, R.C. Measured human dosimetry of 68Ga-DOTATATE. The Journal of Nuclear Medicine, v. 54, p. 
855-860, 2013. 9; Brambilla, T. P. Tese de doutorado. Estudo de materiais adsorvedores para uso em geradores 
Ge-68/Ga-68. São Paulo: IPEN-CNEN/SP, 2013. 
 
4. CONTRAINDICAÇÕES 
 
Hipersensibilidade ao octreotato tetraxetana (68 Ga) ou quaisquer outros componentes da formulação.  
 
5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
 
Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco: Nenhuma informação está disponível em relação a 
pacientes geriátricos. O uso em crianças e adolescentes deve ser considerado cuidadosamente, com base nas 
necessidades clínicas e na avaliação da relação risco / benefício neste grupo de pacientes. Para cálculo da 
atividade do radiofármaco a ser administrada em crianças, recomenda-se a utilização do Dosage Card da 
Sociedade Europeia de Medicina Nuclear e Imagem Molecular (EANMMI). A dosagem calculada pelo Dosage 
Card depende da classe do radiofármaco e do peso da criança, indicando ainda a atividade mínima a ser 
administrada.  
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Categoria de risco na gravidez: C. No caso de necessidade de realização do exame em paciente com suspeita 
ou confirmação de gravidez, recomenda-se avaliação clínica dos riscos e benefícios do procedimento. 
Amamentação deve ser interrompida quando possível por 24 horas após a administração do radiofármaco. 
Hipersensibilidade ao DOT-IPEN-68 deve ser notificada. 
Ainda que não haja um consenso, recomenda-se a suspensão, quando possível, do tratamento com derivados da 
somatostatina antes da realização da PET com octreotato tetraxetana (68 Ga). 
Este produto só pode ser administrado por profissionais credenciados e autorizados pelas entidades de controle 
nuclear e deverá ser manipulado em estabelecimentos clínicos especializados. A utilização e transferência 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 octreotato tetraxetana (68 Ga). 
 
7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO 

 
O frasco lacrado de DOT-IPEN-68 deve ser armazenado na posição vertical em um recipiente blindado, 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.  
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 
Manipulação, armazenamento e descarte de materiais radioativos devem ser realizados em 
conformidade com as normas da CNEN. 
 
8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 
 
Faixas de atividade de octreotato tetraxetana (68 Ga) para administração intravenosa. 
 

INDICAÇÃO DO RADIOFÁRMACO FAIXA DE ATIVIDADE RECOMENDADA 

Diagnóstico de tumores neuroendócrinos 
2 a 200 MBq/kg de peso corporal (0,054 a 5,4 mCi/kg) em 

bolus intravenoso 
 
Informações sobre o preparo do paciente, cuidados na administração e protocolo de aquisição da imagem 
poderão ser obtidas nos Guidelines das Sociedades de Medicina Nuclear (SBMN, EANM ou SNMMI). 
 
9. REAÇÕES ADVERSAS 
 
Não há registros de reações adversas decorrentes da administração de octreotato tetraxetana (68 Ga) na literatura 
consultada.  
O DOT-IPEN-68 tem sido extensivamente utilizado por clínicas de medicina nuclear em todo o Brasil, sem a 
observância de efeitos adversos.  
O uso repetitivo, por longo prazo, de substâncias radioativas pode promover alterações somáticas ou dano 
genético.  
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.”  
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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. 
 
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 
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) 
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