
       
DOT-IPEN-177 

octreotato tetraxetana (177 Lu) 

 
 
ATENÇÃO 
 
DOT-IPEN-177 É PARA USO EXCLUSIVO EM TERAPIA NA MEDICINA NUCLEAR 
 
USO RESTRITO A HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS 
 
APRESENTAÇÃO 
 
O DOT-IPEN-177 possui as seguintes apresentações na data de calibração: 
DOT-IPEN-177 3700 MBq: 3700 MBq (100 mCi) de octreotato tetraxetana (177 Lu). 
DOT-IPEN-177 7400 MBq: 7400 MBq (200 mCi) de octreotato tetraxetana (177 Lu). 
 
 
Forma farmacêutica 
 
Solução injetável. 
 
ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA 
 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO 
 
COMPOSIÇÃO  
 
Cada frasco-ampola contém na data de calibração: 
3700 MBq (100 mCi) de octreotato tetraxetana (177 Lu) 
7400 MBq (200 mCi) de octreotato tetraxetana (177 Lu). 
Cada frasco ampola contém o seguinte excipiente: solução cloreto de sódio 0,9%. 
A atividade solicitada é informada no rótulo da embalagem do produto, bem como a data para a qual a ativi-
dade foi calibrada. A tabela a seguir apresenta o fator de decaimento para o lutécio-177. 
 
Fator de decaimento para o lutécio-177. 
 

Dias 
Fração 

remanescente 
Dias 

Fração 
remanescente 

0 1,0 36 0,8565 
12 0,9497 48 0,8133 
24 0,9019 60 0,7724 

 
Tipo de radiação: a solução para administração intravenosa apresenta características nucleares do radioisó-
topo lutécio-177. Apresenta meia-vida de 6,7 dias e decai por emissão partículas β- de 133 a 497 keV de 
energia e alcance tecidual de 0,23 a 1,8 mm, ideal para tratamento de micrometástases. Além disso, a emis-
são concomitante de raios γ de 208 keV confere ao lutécio a possibilidade de obtenção de imagem cintilográ-
fica. 
 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE 
 
1. INDICAÇÕES 
 
O radiofármaco octreotato tetraxetana (177 Lu) é utilizado para: 
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Terapia de tumores neuroendócrinos (NETs): As indicações para o tratamento com octreotato tetraxetana 
(177 Lu) são pacientes com tumores que superexpressam receptores sstr2, ou NETs metastáticos ou inoperá-
veis. Os pacientes candidatos à terapia com tumores que superexpressam esses receptores sstr2 normalmente 
apresentam tumores gastroenteropancreáticos ou bronquiais, mas pacientes com feocromocitomas, paragan-
gliomas, neuroblastomas e carcinoma medular da tireoide também podem ser incluídos. Idealmente os paci-
entes devem apresentar NETs bem diferenciados ou moderadamente diferenciados, definidos como NETs 
grau 1 ou 2.  
 
 
2. RESULTADOS DE EFICÁCIA 

 
Terapia de tumores neuroendócrinos: Estudos clínicos multicêntricos envolvendo centenas de pacientes 
foram realizados com octreotato tetraxetana (177 Lu) para terapia de tumores neuroendócrinos. O número de 
ciclos variou de dois a sete e a atividade de octreotato tetraxetana (177 Lu) total administrada aos pacientes 
foi de 3,7 – 29,6 GBq (100 – 800mCi). A porcentagem de pacientes que obtiveram remissão total (cura) da 
doença variou entre 2 e 8%; remissão parcial variou entre 21 e 50 %; controle da doença (estabilização), 
entre 35 e 52 %; progressão da doença, entre 17 e 25 %. Os efeitos adversos mais frequentes foram efeitos 
renais, que podem ser prevenidos pela co-infusão de solução de aminoácidos. Outros efeitos foram leucope-
nia- grau 1 a 4; anemias; trombocitopenias; síndromes mielodisplásicas; toxicidade linfoide, náuseas, vômi-
tos e desconforto abdominal. DOT-IPEN-177 tem sido extensivamente utilizado por clínicas de medicina 
nuclear no Brasil para a indicação descrita nesta bula. 
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3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 

 
O octreotato tetraxetana (177 Lu) é um análogo fisiológico da somatostatina. Após administração intraveno-
sa, o octreotato tetraxetana (177 Lu) é rapidamente clareado do sangue. É excretado primariamente por via 
renal e a excreção renal é de cerca de 64 % 24 horas após a administração. 
 
4. CONTRAINDICAÇÕES 

 
Gravidez e lactação. 
Doença severa aguda concomitante. 
Desordem psiquiátrica severa. 
Lactação (se não for descontinuada). 
Função renal severamente comprometida (creatinina ≥ 1,7 mg/dL; filtração glomerular ≤ 60 % dos valores 
normais ajustados para a idade do paciente). 
Medula óssea severamente comprometida, com contagem de glóbulos brancos < 3000/µL com contagem 
absoluta de neutrófilos < 1000/ µL; contagem de plaquetas menor que 75000/µL e contagem de glóbulos 
vermelhos < 3000000/µL. 
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5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
 

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco: Nenhuma informação está disponível em relação a paci-
entes geriátricos.  
O rim é o órgão limitante da dose. Os efeitos adversos envolvendo o rim e a medula óssea são moderados se 
são utilizados proteção renal adequada e fracionamento da dose. A função renal deve ser analisada por exa-
mes laboratoriais ou por cálculo do clearance de creatinina. Estudos renais adicionais, tais como medida da 
filtração glomerular com coleta de urina de 24 horas ou exames de medicina nuclear devem ser realizados 
em pacientes com fatores de risco para toxicidade renal ou função renal comprometida e também em todas as 
crianças. 
Obstrução renal que possa levar a hidronefrose ou à perda da função renal deve ser corrigida antes do início 
da terapia. 
Quimioterapia mielotóxica e radioterapia, especialmente quando realizadas nas semanas antes da terapia com 
o octreotato tetraxetana (177 Lu), aumentam o risco de supressão medular após a terapia. No caso de dúvida 
acerca do nível de comprometimento da medula óssea, uma biópsia pode ser indicada. 
Em pacientes com insuficiência cardíaca severa, a administração de altos volumes da solução de aminoáci-
dos pode levar à insuficiência cardíaca aguda e descompensação. Nesse caso, formulações com menor quan-
tidade de aminoácidos em menor volume devem ser escolhidas.  
Em pacientes com nefrolitíase, a diurese forçada pode movimentar cálculos renais, causando cólicas. Esses 
eventos devem ser tratados adequadamente e, se possível, evitados pela infusão de volumes menores. 
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 DOT-IPEN-177. Se este medicamento for utilizado durante a 
gravidez ou se a paciente engravidar logo após a administração, a paciente deve ser avisada do risco potenci-
al para o feto. Mulheres em idade fértil devem ser orientadas a evitar a gravidez logo após a administração 
do radiofármaco.  Em caso de amamentação, a paciente deverá ser orientada a substituir o leite materno por 
alimentação artificial. 
Hipersensibilidade ao octreotato tetraxetana (177 Lu) 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 octreotato tetraxetana (177 
Lu). 
 
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 em temperatura de con-
gelamento (0 a -20 °C) até o momento do uso.  
Antes da utilização, o acondicionamento deve ser verificado. 
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. 
Solução límpida e incolor. 
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. 
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8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 
 
A atividade recomendada de octreotato tetraxetana (177 Lu) em pacientes não comprometidos é apresentada 
na tabela a seguir.   

 
Regime de tratamento com octreotato tetraxetana (177 Lu) em adultos não comprometidos. 
 

Indicação do 
radiofármaco* 

Protocolo recomendado 

Tratamento de 
tumores 

neuroendócrinos 

5,55 – 7,4 GBq (150 – 200 mCi) 
Três a cinco ciclos 

Intervalo de 6 a 12 semanas a 
cada ciclo 

* A faixa é baseada nas recomendações da Sociedade Americana (SNMMI) e Europeia de Medicina Nuclear 
e Imagem Molecular (EANMMI). 
 
Tumores neuroendócrinos e de crista neural em crianças superexpressam receptores para somatostatina e 
podem ser tratados com octreotato tetraxetana (177 Lu). Estudos clínicos com crianças tratadas com octreo-
tato tetraxetana (177 Lu) não foram realizados, não existindo, até o presente, informações de eficácia e toxi-
cidade nessa faixa etária. No caso de tratamento de crianças, a dose absorvida nos rins deve ser limitada a 21 
- 23 Gy. 
 
Protocolos de proteção renal no tratamento com octreotato tetraxetana (177 Lu) em adultos não comprometi-

dos (Eur J Nucl Med Mol Imaging, v. 40, n. 5, p. 800-16, 2013). 

 

Protocolo Regime de Administração 

Um dia, 50 g 
Solução contendo 25 g de lisina e 25 g de arginina diluí-

dos em 2 L de solução salina, infundida por 4 horas, 
começando 30 a 60 minutos antes da terapia. 

Três dias, 25 g 

Dia 1: Solução contendo 25 g de lisina diluída em 1 L de 
solução salina, infundida por 4 horas, começando 30 a 60 

minutos antes da terapia. 
Dias 2 e 3: 12,5 g de lisina em 500 mL de solução salina, 

infundida por 3 horas, duas vezes ao dia. 

Três dias, 50 g 

Dia 1: Solução contendo 25 g de lisina e 25 g de arginina 
diluídas em 2 L de solução salina, infundida por 4 horas, 

começando 30 a 60 minutos antes da terapia. 
Dias 2 e 3: 12,5 g de lisina em 500 mL de solução salina, 

infundida por 3 horas, duas vezes ao dia. 

Um dia, 50 g + Gelofusina

Solução contendo 25 g de lisina e 25 g de arginina diluí-
dos em 2 L de solução salina, infundida por 4 horas, co-
meçando 30 a 60 minutos antes da terapia e infusão de 

Gelofusina em bolus de 1 mL/kg por 10 minutos antes da 
terapia, seguida de infusão de 0,02 mL/kg/min por 3 horas 

após a infusão do radiofármaco. 
 
Dosimetria 
 
As doses de radiação absorvida estimadas para um adulto de 70 Kg é apresentada na tabela a seguir. 
 
 
 
 
 



 
 
Dose de radiação absorvida (Gy/GBq) estimada em um paciente adulto após administração endovenosa de 
octreotato tetraxetana (177 Lu). 
 

Órgão ou tecido 
Dose absorvida por unidade de atividade 

administrada (Gy/GBq) 

Medula Óssea 0,00 – 0,08 

Rins 
0,32 – 1,07 (Com proteção renal) 
1,18 – 2,12 (Sem proteção renal) 

Fígado 0,05 – 1,10 
 
 
9. REAÇÕES ADVERSAS 
 
Reações adversas agudas 
Náusea, dores de cabeça e vômitos ocorrem na maioria dos pacientes devido à coadministração dos aminoá-
cidos. 
Em pacientes com metástases hepáticas ou função hepática comprometida, toxicidade hepática pode ocorrer.  
Reações adversas crônicas 
Toxicidade renal pode ocorrer com perda no clearance de creatinina de cerca de 3,8 % ao ano. 
Mielotoxicidade severa (grau 3 e 4), a maioria reversível. 
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. 
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