
Reações Adversas com 

Trastuzumabe Deruxtecana



Reações Adversas (≥ 20% Todos os Graus ou > 1% Graus 3 ou 4) associadas com Trastuzumabe 

deruxtecana em uma análise agrupada entre pacientes com mBC - DESTINY-Breast01 e DS8201-A-

J101

mbC: Câncer de mama metastático, NA: não aplicável 

Referência: 1. Enhertu. Bula. Daichii Sankyo; 04/10/21
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Reação Adversa Todos os graus, % Grau ≥ 3, %



Reações Adversas (≥ 20% Todos os Graus ou > 1% Graus 3 ou 4) associadas com Trastuzumabe 

deruxtecana em uma análise agrupada entre pacientes com mBC - DESTINY-Breast01 e DS8201-A-

J101

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

Tosse 

Leucopenia 

Cefaleia 

Linfopenia 

Hipocalemia 

ILD 

Neutropenia febril

Dispneia 

Dor abdominal 

Aumento da alanina 

aminotransferase 

21,4 

20,5

20,1

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

Reação Adversa Todos os graus, % Grau ≥ 3, %
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Reações relacionadas à infusão 

Referência: 1. National Cancer Institute, National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services. Critérios de Terminologia Comum para Eventos Adversos (CTCAE), Version 4.0, Published May 29, 2009; 

Revised June 14, 2010, https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf. Accessed July 17, 2020, 2. Protocol for: Modi S, Saura C, Yamashita T, et al. N Engl J Med 

2020;382:610-21., 3. Enhertu. Bula. Daichii Sankyo; 04/10/21

CTCAE, Critérios de Terminologia Comum para Eventos Adversos; RRI, reação relacionada à infusão; IV, intravenoso; AINE, anti-inflamatório não esteroidal; T-DXd, trastuzumabe deruxtecana.

Grau CTCAE1 Diretrizes do protocolo de estudo clínico de T-DXd2

Reduzir ou interromper a taxa de infusão se o paciente desenvolver sintomas relacionados com a infusão.

Descontinuar permanentemente T-DXd em caso de reações graves à infusão.3

Grau 1

Grau 2

Grau 3 ou 4

• Se uma RRI (ex, febre e calafrios, com e sem náusea/vômitos, dor, cefaleia, tontura, dispneia, 

hipotensão) for observada durante a administração, a taxa de infusão deve ser reduzida em 50% e 

pacientes devem ser monitorados de perto

• Se não aparecer outra reação, a taxa de infusão pode ser retomada na taxa inicial planejada

• Administração de T-DXd deve ser interrompida e tratamento sintomático iniciado (por exemplo, anti-histamínico, 

AINEs, narcótico, fluido intravenoso)

• Se o evento resolver ou melhorar para grau 1, a infusão pode ser reiniciada em uma taxa 50% reduzida da taxa de 

infusão

• Administrações subsequentes devem ser realizadas na taxa reduzida

• Administração de T-DXd deve ser descontinuada imediatamente e permanentemente 

• Intervenção urgente indicada

• Anti-histamínicos, esteroides, epinefrina, broncodilatadores, vasopressores, terapia com fluido 

intravenoso, inalação de oxigênio, etc, devem ser administrados



Em Estudos Clínicos, Reações Adversas Levaram à 

Modificações de Dose de Trastuzumabe Deruxtecana

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

11%
Descontinuação*

• A reação adversa mais frequente (>2%) associada à descontinuação definitiva foi ILDa

(9,4%);  

• Pacientes diagnosticados com ILDa sintomático (Grau 2 ou superior) devem 

descontinuar ENHERTU® permanentemente. 

ILD, doença pulmonar intersticial; T-DXd, trastuzumabe deruxtecana.

25%
Interrupção de dose*

• As reações adversas mais frequentes (>2%) associadas à interrupção da dose foram 

neutropenia (14,5%), anemia (3,4%), infecção do trato respiratório (3,0%), leucopenia 

(3,0%), ILDa (2,6%), trombocitopenia (2,6%) e fadiga (2,1%). 

15%
Redução de dose*

• As reações adversas mais frequentes (>2%) associadas à redução da dose foram 

fadiga (3,8%), náusea (3,4%) e neutropenia (3,4%). 



Modificações de Dose em Câncer de Mama 

Metastático Devido a Reações Adversas1

• Tratamento de reações adversas pode exigir a interrupção temporária, redução de dose ou descontinuação do tratamento 

de T-DXd

• A dose de ENHERTU® não deve ser reescalonada após redução de dose.

• Caso uma dose planejada seja atrasada ou perdida, deve ser administrada o mais brevemente possível. Não aguardar até 

o próximo ciclo de dose planejado. O esquema de administração deve ser ajustado para manter um intervalo de 3 semanas 

entre as doses. A infusão deve ser administrada na mesma dose e velocidade tolerada pelo paciente na infusão mais 

recente

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

mbC: Câncer de mama metastático

Posologia  em mBC

CRONOGRAMA DE REDUÇÃO DE DOSE DOSE A SER ADMINISTRADA 

Dose inicial 

Primeira redução de dose

Segunda redução de dose

Necessidade de nova redução de dose   

5,4 mg/kga  

4,4 mg/kg 

3,2 mg/kg

Descontinuar o tratamento 

Consulte a bula 

https://www.google.com.br/search?q=REDU%C3%87%C3%83O&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiBvpiNlIL3AhUzHrkGHfhSAQkQkeECKAB6BAgCEDw


Diretrizes Recomendadas para o Tratamento de Doença Pulmonar 

Intersticial Induzida por Trastuzumabe Deruxtecana¹

Referência: 1. Supplement to: Modi S, Saura C, Yamashita T, et al. Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2020;382:610-21.

Grau 1 Grau 2 Grau 3/4

• Monitorar e acompanhar de perto em 2 a 7 dias para 

início de sintomas clínicos e oxímetro de pulso 

• Considerar acompanhamento com imagem 1-2 

semanas (ou conforme clinicamente indicado) 

• Considerar início de esteroides sistêmicos (por 

exemplo, pelo menos 0,5 mg/kg/dia de prednisona ou 

equivalente) até melhora, seguido por retirada 

gradual ao longo de pelo menos 4 semanas

• Se houver piora das observações diagnósticas 

apesar do início dos corticosteroides, seguir as 

diretrizes para Grau 2   

• Iniciar imediatamente esteroides sistêmicos (por 

exemplo, pelo menos 1mg/kg/dia de prednisona ou 

equivalente) até melhora clínica, seguido por redução 

gradual ao longo de pelo menos 4 semanas

• Monitorar os sintomas de perto 

• Fazer nova imagem conforme clinicamente indicado

• Se piora ou não melhora nas observações clínicas ou 

diagnósticas em 5 dias,

- Considerar aumentar a dose dos esteroides (por 

exemplo, 2 mg/kg/dia de prednisona ou 

equivalente) e administração pode ser trocada para 

IV (por exemplo, metilprednisolona)

- Reconsiderar exames adicionais para etiologias 

alternativas 

- Escalonar o cuidado, conforme clinicamente 

indicado 

• Necessidade de hospitalização

• Iniciar imediatamente dose alta empírica de 

metilprednisolona IV (por exemplo, 500-1000 mg/dia 

por 3 dias), seguido por pelo menos 1 mg/kg/dia de 

prednisona (ou equivalente) até melhora clínica, 

seguida por redução gradual ao longo de pelo menos 

4 semanas 

• Fazer nova imagem conforme clinicamente indicado

• Se ainda não tiver melhora dentro de 3 a 5 dias, 

- Reconsiderar exames adicionais para etiologias 

alternativas 

- Considerar outros imunossupressivos e/ou tratar 

conforme prática local 

A Se o paciente for assintomático, este paciente deve ser 

então considerado como grau 1, mesmo se o tratamento 

com esteroide for administrado.



Um Programa de Tratamento de ILD para Estudos 

Clínicos com T-DXd Foi Estabelecido¹

Referência: 1. Supplement to: Modi S, Saura C, Yamashita T, et al. Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2020;382:610-21.

Grau 1 Etapa 3: Tratar

Verificar ILD se o paciente 

desenvolver alterações 

radiográficas potencialmente 

ILD ou desenvolver início 

agudo ou piora pulmonar ou 

outros sinais/ sintomas 

relacionados como dispneia, 

tosse ou febre.

• TC de alta resolução

• Consulta com pneumologista (consulta com 

infectologista, conforme clinicamente indicado)

• Hemocultura e hemograma. Outros exames de 

sangue devem ser considerados conforme 

necessário

• Considerar broncoscopia e lavado broncoalveolar 

se clinicamente indicado e viável

• PFTs e oximetria de pulso

• Gasometria arterial, se clinicamente indicado

• Uma coleta de amostra de sangue para análise 

PK, assim que houver suspeita de ILD, se viável 

Etapa 2: Confirmar

Avaliações devem incluir:

Todos os eventos de ILD, independente da 

intensidade ou seriedade, devem ser 

acompanhados até a resolução, incluindo após a 

descontinuação do medicamento.

• Grau 1: Interromper até completamente resolvido, 

então: 

- Se resolvido em 28 dias ou menos a partir da 

data de início, manter a dose

- Se resolvido em mais de 28 dias do início da 

dose, reduzir um nível de dose

- No entanto, se o evento ILD Grau 1 ocorrer além 

do dia 22 do ciclo e não foi resolvido dentro de 

49 dias da última infusão, o medicamento deve 

ser descontinuado

• Graus 2-4: descontinuar permanentemente o 

tratamento. Consulte as diretrizes de controle de 

toxicidade para trastuzumabe deruxtecanana

Medicamento deve ser 

interrompido por qualquer evento 

ILD, independente do grau

Suspeita de ILD

Interromper 

Medicamento

ILD, doença pulmonar intersticial; T-DXd, trastuzumabe deruxtecana; TC: tomografia computadorizada;  PFTs: testes de função pulmonar; PK: farmacocinética.


