
Dosagem e administração 

de ENHERTU



Dosagem e administração de ENHERTU  (monoterapia) 1

Dosagem e frequência recomendadas conforme peso do paciente1

Referência: 1. Enhertu. Bula. Daiichi Sankyo; 04/10/21

5,4
mg/kg IV

3
semanas

90
minutos

30
minutos

Uma vez a cada 

3 semanas 
(Ciclo de 21 dias)

Infusão inicial Infusões

subsequentes

Se bem 

tolerado



Modificações de dose

Esquema de redução de dose1

5,4 mg/kg

Dose Inicial

4,4 mg/kg

1° Redução de Dose

3,2 mg/kg

2° Redução de Dose

Descontinuar 

ENHERTU

• A dose de trastuzumabe deruxtecana não deve ser reescalonada após redução de dose

• Se uma dose planejada for atrasada ou perdida, administrar o mais rápido possível (não esperar até o próximo ciclo    

planejado) e ajustar o cronograma de administração para manter um intervalo de 3 semanas entre as doses. 

Administrar a infusão na dose e velocidade tolerado pelo paciente na infusão mais recente.

O manejo de determinadas reações adversas (RAs) pode exigir a interrupção temporária, redução de 

dose ou descontinuação do tratamento de ENHERTU: 

• Doença pulmonar intersticial (ILD)/pneumonite

• Redução da Fração de Ejeção Ventricular Esquerda (FEVE) 

• Neutropenia 

• Neutropenia febril 

Referência: 1. Enhertu. Bula. Daiichi Sankyo; 04/10/21



Preparo de ENHERTU: Reconstituição e Diluição  

Reconstituição1,2

ENHERTU® (trastuzumabe deruxtecana) é um pó liofilizado estéril, de cor 

branca a levemente amarelada, sem conservantes, em frasco-ampola de uso 

único.

• ENHERTU deve ser reconstituído imediatamente antes da diluição. 

• Mais de 1 frasco-ampola pode ser necessário para dose completa. Calcule a dose (mg), o volume total da 

solução reconstituída necessária de ENHERTU e o número necessário de frascos-ampola de ENHERTU.

• Reconstituir cada frasco-ampola de 100 mg usando uma seringa estéril para injetar lentamente 5mL de água 

estéril para injetáveis em cada ampolapara obter uma concentração final de 20 mg/mL.

• Faça movimentos circulares suaves com o frasco-ampola até completa dissolução.

(ou seja, retorno de uma substância previamente preservado e armazenada 

para seu estado original)

Liofilização é o processo de 

congelar rapidamente uma 

substância em uma temperatura 

extremamente baixa e então 

desidratar a substância com alto 

vácuo2.

Referência: 1. Enhertu. Bula. Daiichi Sankyo; 04/10/21. 2. Taber’s Medical Dictionary. https://www.tabers.com/tabersonline. Acessed november 20, 2019

https://www.tabers.com/tabersonline.Acessed%20november%2020


• Inspecione a solução reconstituída para partículas ou alteração de cor. A solução deve ser límpida e incolor a 

levemente amarelada. Não use o medicamento caso observe partículas visíveis ou caso a solução esteja turva 

ou com alteração de cor.

• Caso a solução reconstituída não seja usada imediatamente, armazene-a sob refrigeração (entre 2°C e 8°C) 

por até 24 horas a partir da reconstituição, protegida da luz. Não congelar. O medicamento não contém 

conservantes. Caso não seja utilizado, descartar o produto diluído após 24 horas de armazenamento sob 

refrigeração. 

• Dilua o volume calculado da solução reconstituída de ENHERTU® em uma bolsa de infusão IV contendo 100 

mL de solução de dextrose 5%. Não deve ser utilizada solução de cloreto de sódio. É recomendada a 

utilização de bolsa de infusão de cloreto de polivinila (PVC) ou poliolefina (copolímero de etileno e 

polipropileno). 

• Inverta suavemente a bolsa de infusão para misturar a solução. Não agitar. 

• Cubra a bolsa de infusão para proteger da luz

• Caso a solução diluída não seja usada imediatamente, armazene-a em temperatura ambiente (entre 15°C e 

30°C) por até 4 horas a partir do início da diluição, ou sob refrigeração (entre 2°C e 8°C) por até 24 horas, 

protegida da luz. Não congelar. Descartar qualquer quantidade remanescente no frasco-ampola.

Referência: 1. Enhertu. Bula. Daiichi Sankyo; 04/10/21. 2. Taber’s Medical Dictionary. https://www.tabers.com/tabersonline. Acessed november 20, 2019

https://www.tabers.com/tabersonline.Acessed%20november%2020


Administração1

• Caso a solução preparada para infusão seja armazenada sob refrigeração (2°C a 8°C), recomenda-se que a 

temperatura da solução seja equilibrada à temperatura ambiente antes da administração.

• Administre ENHERTU® como infusão intravenosa usando apenas conjunto de infusão de poliolefina ou 

polibutadieno e filtro em linha de polietersulfona (PES) ou polisulfona (PS) de 0,20 ou 0,22 micron. Não 

administre por injeção intravenosa direta ou em bolus.

• Não misture ENHERTU® com outros medicamentos ou administre outros medicamentos pela mesma linha 

intravenosa.

Paciente Diabético: Dextrose como um diluente

Apesar da falta de diretrizes, houve relatos de hiperglicemia iatrogênica induzida pelo 

uso de dextrose como um diluente2

Informações de bula de ENHERTU não fornecem diretrizes sobre o uso de 100 mL de 

dextrose a 5% como diluente recomendado para pacientes diabéticos 

Referência: 1. Enhertu. Bula. Daiichi Sankyo; 04/10/21. 2. Krajicek BJ, Kudva YC, Hurley HA. Potentially important contribution of dextrose used as diluent to hyperglycemia in hospitalized patients. Diabetes Care. 2005 Apr;28(4):981-2. 


