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ATENÇÃO 
 
OCT-IPEN É PARA USO EXCLUSIVO EM RADIODIAGNÓSTICO NA MEDICINA NUCLEAR 
 
USO RESTRITO A HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS 
 
APRESENTAÇÃO 
 
O OCT-IPEN possui as seguintes apresentações na data de calibração: 
OCT-IPEN 111 MBq: 111 MBq (3 mCi) de pentetreotida (111 In) 
OCT-IPEN 222 MBq: 222 MBq (6 mCi) de pentetreotida (111 In) 
OCT-IPEN 333 MBq: 333 MBq (9 mCi) de pentetreotida (111 In) 
 
 
Forma farmacêutica 
 
Solução injetável. 
 
ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA 
 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO 
 
COMPOSIÇÃO  
 
Cada frasco-ampola contém na data de calibração: 
111 MBq (3 mCi) de pentetreotida (111 In) 
222 MBq (6 mCi) de pentetreotida (111 In) 
333 MBq (9 mCi) de pentetreotida (111 In) 
Cada frasco ampola contém o seguinte excipiente: solução de 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 índio-111. 
 
Fator de decaimento para o índio-111. 
 

Dias 
Fração 

remanescente 
Dias 

Fração 
remanescente 

0 1,0 36 0,6898 
12 0,8836 48 0,6095 
24 0,7807 60 0,5385 

 
Tipo de radiação: a solução para administração intravenosa apresenta características nucleares do radioisó-
topo índio-111. Decai por captura eletrônica, com emissão de radiação gama de 245,4 keV e tempo de meia-
vida de 2,8 dias. 
 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE 
 
1. INDICAÇÕES 
 
O radiofármaco pentetreotida (111 In) é utilizado para: 
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Diagnóstico de tumores neuroendócrinos (NETs) para (I) imagem de NETs; (II) manejo de pacientes com 
NETs, para localização de tumores primários e metástases, acompanhamento de pacientes para detectar do-
ença 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; (III) avaliação de 
doença inflamatória aguda em doenças reumáticas. 
 
2. RESULTADOS DE EFICÁCIA 

 
Diagnóstico de tumores neuroendócrinos: Estudos clínicos multicêntricos envolvendo centenas de pacien-
tes foram realizados com o pentetreotida (111 In) para cintilografia e SPECT de tumores neuroendócrinos, 
especialmente tumores adrenais medulares (feocromocitoma, neuroblastoma, ganglioneuroma, paraganglio-
ma); tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos; tumor de célula Merkel da pele; adenoma de pitui-
tária; carcinoma pulmonar de pequenas células e tumores carcinoides. A atividade administrada do radiofár-
maco nesses estudos variou entre 3 e 6 mCi (111 e 222 MBq) e o tempo para imagem variou entre 4 e 48 
horas. A técnica cintilográfica apresentou sensibilidade de 40 a 97 % e especificidade maior do que 90 %, 
dependendo do tipo de tumor e localização das lesões. OCT-IPEN tem sido extensivamente utilizado por 
clínicas de medicina nuclear em todo o Brasil para a indicação descrita nesta bula. 
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3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 

 
Após administração intravenosa, o pentetreotida (111 In) é rapidamente clareado do sangue, com 30 % da 
atividade administrada no sangue após 10 minutos. Distribuição normal ocorre para a pituitária, tireoide, 
baço, fígado e bexiga. A eliminação se dá quase que totalmente pelos rins, com 50 % da atividade adminis-
trada eliminada até seis horas após a administração e 85 % após 24 horas. A excreção intestinal corresponde 
a apenas 2 % da atividade administrada. A meia-vida biológica do pentetreotida (111 In) é de seis horas. 
 
4. CONTRAINDICAÇÕES 

 
Hipersensibilidade ao pentetreotida (111 In) 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 paci-
entes geriátricos.  
Quando seguro e adequado, recomenda-se a suspensão da terapia com octreotídeo antes da administração de 
pentetreotida (111 In). O tempo de suspensão depende da meia-vida do agente terapêutico utilizado, variando 
de um dia para agentes padrões e 4 a 6 semanas para agentes de liberação controlada. 
Para minimizar a exposição à radiação, os pacientes devem ser bem hidratados por, pelo menos, um dia após 
a administração. 
A utilização do radiofármaco em pacientes com insuficiência renal deve ser analisada, uma vez que a excre-
ção será mais lenta do que em pacientes com função renal normal. 
O uso de laxantes deve ser considerado, especialmente quando o abdômen é a área de interesse. 
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Há controvérsias quanto a administração do pentetreotida (111 In) em pacientes com insulinoma. Nesses 
casos, recomenda-se a administração de solução glicosilada exatamente antes e durante a administração de 
pentetreotida (111 In). 
O pentetreotida (111 In) não deve ser administrado em linhas utilizadas para nutrição parenteral. 
Categoria de risco na gravidez: C. No caso de necessidade de realização do exame em paciente com sus-
peita ou confirmação de gravidez, recomenda-se avaliação clínica dos riscos e benefícios do procedimento. 
Em caso de amamentação, a paciente deverá ser orientada a substituir o leite materno por alimentação artifi-
cial. 
Hipersensibilidade ao pentetreotida (111 In) 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 pentetreotida (111 In). 
 
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), devendo ser mantido em temperatura de congelamento (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. 
 
8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 
 
As atividades administradas são de responsabilidade do médico nuclear. A atividade recomendada de pente-
treotida (111 In) é apresentada na tabela a seguir.   

 
Atividade administrada de pentetreotida (111 In) em adultos de 70 kg.  
 

Indicação do 
radiofármaco 

Atividade 
administrada 

Diagnóstico de 
tumores neuro-

endócrinos 

120 – 222 MBq 
(3,2 – 6 mCi) 

 
A experiência com esse radiofármaco em pacientes pediátricos é muito limitada. Quando a utilização do 
pentetreotida (111 In) for considerada necessária em uma criança, a atividade administrada deve ser reduzi-
da. 
 
Dosimetria 
As doses de radiação absorvida estimadas para um adulto de 70 Kg é apresentada na tabela a seguir. 
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Dose de radiação absorvida (mGy/111 MBq) estimada em um paciente adulto após administração endoveno-
sa de pentetreotida (111 In). Os valores foram estimados com base na International Comission on Radiologi-
cal Protection (ICRP 53). 
 

Órgão ou tecido 
Dose absorvida 
(mGy/111 MBq) 

Rins 54,16 
Fígado 12,15 
Baço 73,86 
Útero 6,34 

Ovário 4,89 
Testículos 2,90 

Medula Óssea 3,46 
Parede da bexiga 30,24 

Parede do 
estômago 

5,67 

Intestino delgado 4,78 
Intestino grosso 

superior 
5,80 

Intestino grosso 
inferior 

7,73 

Adrenais 7,55 
Tireoide 7,43 

Dose efetiva 
(mSv/MBq) 

13,03 

 
9. REAÇÕES ADVERSAS 
 
REAÇÕES ADVERSAS 
Reações adversas foram reportadas em menos de 1 % dos pacientes, incluem, tontura, dor de cabeça, hipo-
tensão, alterações em enzimas hepáticas, dor nas articulações e náusea. 
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. 
 
 
 
 
11. DIZERES LEGAIS 

 
Indústria Brasileira 
MS XXXX 
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 (CR) 
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