APROVADO EM
10-12-2014
INFARMED
Folheto Informativo: Informação para o utilizador
Lucrin Depot 30 mg/1 ml pó e veículo para suspensão injetável
Acetato de leuprorrelina
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois
contém informação importante para si.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento
pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
O que contém este folheto:
1. O que é LUCRIN DEPOT e para que é utilizado
2. O que precisa saber antes de utilizar LUCRIN DEPOT
3. Como utilizar LUCRIN DEPOT
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar LUCRIN DEPOT
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é LUCRIN DEPOT e para que é utilizado
LUCRIN DEPOT apresenta-se em seringa pré-cheia contendo 30 mg de acetato de
leuprorrelina e 1 ml de veículo.
LUCRIN DEPOT está indicado no tratamento paliativo do carcinoma da próstata
hormono-dependente, de fase avançada.

2. O que precisa saber antes de utilizar LUCRIN DEPOT
Não utilize LUCRIN DEPOT
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao acetato de leuprorrelina ou a qualquer outro
componente deste medicamento (indicados na secção 6);
- se tem um cancro da próstata que não seja hormono-dependente;
- se foi submetido à remoção cirúrgica dos testículos (orquiectomia).
Advertências e precauções
Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de utilizar LUCRIN DEPOT.
Fale com o seu médico se tiver alguma das seguintes situações:
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Qualquer perturbação no coração ou nos vasos sanguíneos, incluindo alterações do ritmo
cardíaco (arritmia) ou se estiver a tomar algum medicamento para estes problemas. O
risco de alterações do ritmo cardíaco pode estar aumentado quando se está a tomar
LUCRIN DEPOT.
Foram notificados casos de depressão, que pode ser grave, em doentes a tomar LUCRIN
DEPOT. Se estiver a tomar LUCRIN DEPOT e se começar a sentir deprimido, informe o
seu médico.
- O seu médico deve controlar os seus níveis de açúcar no sangue porque foi descrita
diminuição da quantidade de açúcar no sangue (hipoglicemia) e um risco aumentado de
diabetes nos doentes tratados com determinados medicamentos.
- O seu médico deve controlar a sua função cardíaca porque foi descrito um risco
aumentado de enfarte do miocárdio, morte súbita cardíaca e acidente vascular cerebral
nos doentes tratados com medicamentos desta classe.
- O seu médico deve considerar se os benefícios da terapêutica de privação de
androgénios prevalecem sobre os potenciais riscos nos doentes com síndrome QT longo
congénito, anomalias eletrolíticas ou doença cardíaca congestiva e nos doentes a receber
tratamento com antiarrítmicos de Classe I (por ex. quinidina, procaínamida) ou Classe III
(por ex. amiodarona, sotalol).
Foram observados durante a comercialização casos de convulsões em doentes tratados
com este medicamento. Estes casos ocorreram em mulheres, crianças, em doentes com
história de convulsões, epilepsia, e doenças cerebrovasculares, alterações do sistema
nervoso central ou tumores, e em doentes a fazerem medicação concomitante com
bupropiona e determinados antidepressivos. Também se observaram convulsões em
doentes sem nenhuma das condições acima referidas.
Outros medicamentos e LUCRIN DEPOT
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou
se vier a tomar outros medicamentos.
LUCRIN DEPOT pode interferir com alguns medicamentos usados para tratar alterações
do ritmo cardíaco (por exemplo quinidina, procainamida, amiodarona e sotalol) ou pode
aumentar o risco de problemas do ritmo cardíaco quando tomado com outros
medicamentos (por exemplo metadona (usado no alívio da dor e como parte do
tratamento de desintoxicação de drogas de abuso), moxifloxacina (antibiótico),
antipsicóticos usados para doenças mentais graves).
LUCRIN DEPOT com alimentos e bebidas
Não relevante.
Gravidez, amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o
seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
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Este medicamento não está indicado para o tratamento de mulheres.
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Condução de veículos e utilização de máquinas
O tratamento com LUCRIN DEPOT, assim como a sua própria doença, podem causar
cansaço. Não conduza nem utilize máquinas se se sentir cansado.
LUCRIN DEPOT contém sódio.
Este medicamento contém sódio. Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23
mg) de sódio por ml, ou seja é praticamente "isento de sódio".

3. Como utilizar LUCRIN DEPOT
Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu
médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
A dose habitual é uma injeção intramuscular ou subcutânea, de seis em seis meses.
LUCRIN DEPOT ser-lhe-à administrado pelo seu médico ou enfermeiro.
A injeção será administrada alternadamente numa prega abdominal, na nádega ou na
coxa.
Se utilizar mais LUCRIN DEPOT do que deveria
Não se conhecem casos de sobredosagem.
Uma vez que LUCRIN DEPOT lhe será administrado sob supervisão médica, é pouco
provável que lhe seja administrada uma dose superior à indicada.
Em caso de dúvida, fale com o seu médico que irá avaliar a situação e instituir um
tratamento sintomático e de suporte se necessário.
Caso se tenha esquecido de utilizar LUCRIN DEPOT
Fale com o seu médico se achar que não lhe foi administrada uma dose de LUCRIN
DEPOT.
O tratamento deve ser retomado com a maior brevidade possível.
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de utilizar LUCRIN DEPOT
Regra geral, o tratamento do cancro da próstata com LUCRIN DEPOT é de longa
duração e não deve ser interrompido sem indicação do seu médico.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis
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Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Os efeitos secundários seguintes são atribuídos, principalmente, ao efeito específico da
substância ativa de LUCRIN DEPOT, o acetato de leuprorrelina: inflamação do tumor da
próstata, agravamento do cancro da próstata; aumento ou perda de peso, perda ou
diminuição do desejo sexual, aumento do desejo sexual, dores de cabeça, fraqueza
muscular; vasodilatação, sensação de calor, diminuição de tensão arterial, diminuição da
tensão arterial quando está de pé, pele seca, suor excessivo, erupção cutânea, urticária,
crescimento reduzido ou aumentado de pelos no corpo, alterações no cabelo, suores
noturnos, alterações na pigmentação da pele, suores frios, aumento da mama,
sensibilidade mamária, disfunção erétil, dor nos testículos, dor na mama, dor na próstata,
inchaço ou alterações do pénis, redução do tamanho dos testículos, secura das mucosas;
aumento dos níveis de PSA (antigénio específico da próstata), diminuição da densidade
óssea.
O tratamento prolongado com LUCRIN DEPOT (6 a 12 meses) pode causar os seguintes
efeitos secundários: diabetes mellitus, diminuição da tolerância à glucose, aumento dos
níveis de colesterol total, aumento dos níveis de colesterol LDL, aumento dos níveis de
triglicéridos, osteoporose (diminuição da densidade óssea).
Os efeitos secundários seguintes foram observados nos estudos clínicos realizados em
doentes com cancro da próstata.
Muito frequentes (em mais de 1 em 10 doentes):
Sensação de calor , vermelhidão no local da injeção.
Frequentes (em mais de 1 em 100 doentes e menos de 1 em 10 doentes):
Anemia, aumento do apetite, redução do desejo sexual, insuficiência cardíaca, edema
pulmonar agudo, suor excessivo, disfunção erétil, redução do tamanho dos testículos,
fadiga, aparecimento de inflamação, dor, endurecimento, inchaço ou abcesso no local
onde a injeção foi administrada, aumento das transaminases.
Pouco frequentes (em mais de 1 em 1.000 doentes mas menos de 1 em 100 doentes):
Aumento de peso, perturbações do sono, dor de cabeça, vertigens, náuseas, comichão,
suores noturnos, diminuição dos pelos, aumento da necessidade de urinar, dificuldade em
urinar, dor nos testículos, edema periférico, alteração nos resultados das análises ao
funcionamento do fígado.
Os efeitos secundários seguintes foram observados durante a comercialização deste
medicamento e surgiram com uma frequência desconhecida: Infeção, infeção urinária;
laringite, pneumonia, cancro da pele; anemia; reação anafilática, bócio, falha na irrigação
sanguínea da hipófise, diabetes mellitus, aumento do apetite, diminuição dos níveis de
açúcar no sangue, desidratação, aumento dos níveis de lípidos no sangue, aumento dos
níveis de fósforo no sangue, diminuição dos níveis de proteínas no sangue, alterações do
humor, nervosismo, aumento do desejo sexual, insónia, perturbações do sono, depressão,
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ansiedade, alucinações, pensamentos sobre suicídio, tentativa de suicídio, tonturas, dores
de cabeça, sensação de formigueiro/picadas na pele, sensação de sonolência, perda de
memória, alteração do paladar, perda ou diminuição da sensibilidade em algumas zonas
do corpo, síncope, neuropatia periférica (lesão num nervo periférico), acidente vascular
cerebral, perda de consciência, acidente isquémico transitório, paralisia, neuromiopatia
(doença que afeta os músculos e os nervos), convulsões, visão turva, afeções oculares,
insuficiência visual, visão dupla, olho seco, zumbidos, dificuldade em ouvir, insuficiência
cardíaca congestiva, arritmia, enfarte do miocárdio, angina de peito, aumento ou redução
dos batimentos cardíacos, morte súbita cardíaca, linfoedema, tensão arterial elevada,
flebite, trombose, tensão arterial baixa, veia varicosa, atrito pleural, fibrose pulmonar,
hemorragia nasal, dificuldade em respirar, expetoração com sangue, tosse, derrame
pleural, infiltração pulmonar, doença respiratória, congestão sinusal, embolia pulmonar,
doença pulmonar intersticial, prisão de ventre, náuseas, vómitos, hemorragia
gastrointestinal, distensão abdominal, diarreia, dificuldade em engolir, , boca seca, úlcera
duodenal, doença gastrointestinal, úlcera péptica, polipos retais, alterações nos resultados
das análises sobre o funcionamento do fígado, lesão hepática grave, icterícia, perda de
cabelo, nódoas negras, erupção cutânea, pele seca, sensibilidade da pele à luz, urticária,
dermatite, crescimento anormal de pelos, comichão, alterações na pigmentação da pele,
lesão da pele, dor muscular, inchaço ósseo, doenças das articulações, dor nas
articulações, espondilite anquilosante, tenossinovite (doença que afeta os tendões),
incontinência urinária, aumento da necessidade de urinar, necessidade repentina e
incontrolável de urinar, urina com sangue, espasmos da bexiga, doença urinária,
obstrução do trato urinário, aumento da mama, rigidez mamária, diminuição do tamanho
dos testículos, dor nos testículos, dor na mama, perturbações nos testículos, inchaço ou
perturbações no pénis, dor prostática, dor, inchaço, fraqueza, febre, inflamação, dor,
endurecimento, formação de abcesso estéril ou hematoma no local onde a injeção é
administrada, arrepios, formação de nódulos, sede, inflamação, fibrose pélvica, aumento
dos níveis de ureia, ácido úrico , creatinina ou cálcio no sangue, alterações no
eletrocardiograma, prolongamento do intervalo QT, sinais de isquémia do miocárdio no
eletrocardiograma, alteração nos resultados das análises relativas ao funcionamento do
fígado, redução do número de plaquetas no sangue, redução dos níveis de potássio no
sangue, aumento ou redução do número de glóbulos brancos, prolongamento do tempo de
protrombina, prolongamento do tempo de protrombina parcial ativada, sopro cardíaco,
aumento dos níveis sanguíneos das lipoproteínas de baixa densidade, aumento dos níveis
sanguíneos de triglicéridos, aumento dos níveis sanguíneos de bilirrubina, fratura da
coluna.
Depressão e alterações de humor são RAMs frequentemente observadas com o uso
prolongado de agonistas da hormona libertadora de gonadotropina (agonistas LHRH)
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos

APROVADO EM
10-12-2014
INFARMED
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações
sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: +351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar LUCRIN DEPOT
Condições de conservação do medicamento na embalagem fechada:
Não conservar acima de 25ºC.
Proteger da luz. Conservar na embalagem original.
Prazo de validade após reconstituição: 24 h a uma temperatura de 25º C. No entanto,
recomenda-se a sua utilização imediatamente após a reconstituição.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior.
O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte o
seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de LUCRIN DEPOT
A substância ativa é o acetato de leuprorrelina.
Os outros componentes são:
Pó: ácido poliláctico e manitol
Veículo: manitol, carmelose sódica, polissorbato 80, ácido acético glacial e água para
preparações injetáveis.
Qual o aspeto de LUCRIN DEPOT e conteúdo da embalagem
LUCRIN DEPOT apresenta-se na forma de pó e veículo para suspensão injetável, numa
seringa pré-cheia de câmara dupla, vidro tipo I.
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Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
AbbVie, Lda.
Estrada de Alfragide, 67
Alfrapark – Edifício D
2610-008 Amadora
Tel.: 211908400
Fax: 214727251
Fabricante

Abbott Laboratories, S.A.
Avenida de Burgos, 91
28050 Madrid
Espanha
Ou
AbbVie Logistics B.V.
Meeuwenlaan 4
8011 BZ Zwolle
Holanda
Este folheto foi revisto pela última vez em

A informação que se segue destina-se apenas aos médicos e aos profissionais de saúde:

1. Para preparar a seringa para injeção, enroscar o êmbolo na extremidade da seringa até
fixar.
NOTA: Nunca recuar o êmbolo durante o processo. Nunca retirar a proteção da agulha
antes de ter preparado a suspensão.

2. Apertar o mecanismo de fecho na base da agulha rodando no sentido dos ponteiros do
relógio até fixação. Não apertar excessivamente.
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3. Mantendo a seringa na posição vertical, libertar o veículo EMPURRANDO
LENTAMENTE o êmbolo (durante 6 a 8 segundos) até que o primeiro tampão de
borracha chegue à linha no meio do cilindro.

NOTA: Se empurrar rapidamente o êmbolo ou ultrapassar a linha no meio do cilindro, a
suspensão pode verter pela agulha.
4. Mantendo a seringa na posição vertical bater suavemente na palma da mão até misturar
completamente as partículas de modo a formar uma suspensão uniforme. A suspensão
terá um aspeto leitoso.

NOTA: Não bater com demasiada força para evitar a formação de bolhas.
5. Retirar a proteção da agulha na VERTICAL e empurrar o êmbolo para extrair o ar da
seringa.
NOTA: Evitar desenroscar a proteção da agulha para não soltar a agulha da seringa.

6. Injetar o conteúdo da seringa por via intramuscular ou subcutânea.

NOTA: Utilize a suspensão imediatamente após a reconstituição.

