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Enhertu (trastuzumab deruxtecano) 
Um resumo sobre Enhertu e porque está autorizado na UE 

O que é Enhertu e para que é utilizado? 

Enhertu é um medicamento utilizado no tratamento de adultos com: 

• Cancro da mama HER2 positivo metastático (que se espalhou para outras partes do corpo) ou que 
não pode ser removido cirurgicamente. Isto significa que as células cancerígenas produzem uma 
proteína denominada HER2 em grandes quantidades na sua superfície, o que provoca o 
crescimento mais acelerado das células tumorais. Enhertu é utilizado em monoterapia em doentes 
que tenham recebido um ou mais tratamentos direcionados para a HER2. 

• Cancro da mama HER2-baixo que não pode ser removido por cirurgia ou é metastático. O baixo 
HER2 significa que as células cancerígenas produzem algum HER2 na sua superfície, mas menos do 
que as células cancerígenas HER2 positivas. Enhertu é utilizado em doentes que tenham recebido 
tratamento anterior após a doença se ter propagado ou cuja doença tenha reaparecido durante ou 
no período de 6 meses após o tratamento cirúrgico. É utilizado em monoterapia (isoladamente) 
nestes doentes; 

• cancro gástrico avançado (cancro do estômago) HER2 positivo ou cancro da junção gastroesofágica 
(cancro da junção entre o estômago e o esófago). É utilizado em monoterapia (medicamento 
único) em doentes que receberam trastuzumab anteriormente, outro tratamento direcionado para 
a HER2. 

Enhertu contém a substância ativa trastuzumab deruxtecano. 

Como se utiliza Enhertu? 

Enhertu só pode ser obtido mediante receita médica. Deve ser receitado por um médico e administrado 
sob a supervisão de um profissional de saúde com experiência na utilização de medicamentos contra o 
cancro. 

É administrado por perfusão (administração gota a gota) numa veia durante 90 minutos uma vez a 
cada três semanas. Os doentes que toleram a primeira perfusão de 90 minutos podem receber 
perfusões subsequentes de 30 minutos. O tratamento pode ser mantido enquanto for eficaz. A dose 
depende do peso corporal do doente e do tipo de cancro que está a ser tratado. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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A perfusão pode causar reações alérgicas, devendo os doentes ser monitorizados durante e após a 
perfusão relativamente ao aparecimento de sintomas como febre e arrepios. Se o doente desenvolver 
efeitos secundários, o médico pode reduzir a dose ou interromper o tratamento de forma temporária 
ou permanente. 

Para mais informações sobre a utilização de Enhertu, consulte o Folheto Informativo ou contacte o seu 
médico ou farmacêutico. 

Como funciona Enhertu? 

A substância ativa de Enhertu, trastuzumab deruxtecano, é constituída por dois componentes ativos 
que estão ligados entre si: 

• o trastuzumab é um anticorpo monoclonal (um tipo de proteína) que foi concebido para se ligar à 
HER2. Ao ligar-se à HER2, o trastuzumab ativa células do sistema imunitário, que de seguida 
matam as células cancerosas. O trastuzumab também impede que a HER2 estimule o crescimento 
das células cancerosas. A HER2 é produzida em níveis elevados em cerca de um quinto dos cancros 
gástricos e um quarto dos cancros da mama, e em níveis mais baixos em cerca de metade dos 
restantes cancros da mama. 

• O deruxtecano é uma substância tóxica que mata as células quando estas tentam dividir-se e 
crescer. Torna-se ativo quando o componente trastuzumab se liga à HER2 e entra na célula 
cancerosa. Bloqueia uma enzima chamada topoisomerase I, a qual está envolvida na cópia do ADN 
celular necessário para criar novas células. Ao bloquear a topoisomerase I, as células cancerígenas 
são impedidas de se multiplicar e acabam por morrer. 

Quais os benefícios demonstrados por Enhertu durante os estudos? 

Cancro da mama 

Um estudo principal em curso demonstrou que Enhertu foi eficaz na diminuição do tumor em doentes 
com cancro da mama metastático ou cancro da mama que não podia ser removido por cirurgia. Todos 
os doentes tinham recebido dois ou mais tratamentos direcionados para a HER2. O tumor diminuiu em 
cerca de 61 % dos 184 doentes tratados com a dose recomendada de Enhertu. 

Um estudo adicional incluiu 524 doentes anteriormente tratados com um tratamento direcionado para 
a HER2 (trastuzumab) e um taxano para o cancro da mama HER2-positivo metastático ou que não 
podia ser removido por cirurgia. O estudo demonstrou que os doentes tratados com Enhertu viveram 
durante, pelo menos, 18,5 meses sem agravamento da doença, em comparação com, pelo menos, 
5,6 meses nos doentes tratados com trastuzumab emtansina. 

Outro estudo principal concluiu que Enhertu aumentou o tempo que as doentes com cancro da mama 
HER2-baixo viveram sem agravamento da doença. O estudo incluiu 557 doentes com cancro da mama 
metastático ou que não podia ser removido por cirurgia e que tinham sido anteriormente tratados com 
outro medicamento contra o cancro. O estudo concluiu que os doentes que receberam Enhertu viveram 
uma média de 9,9 meses sem agravamento da doença, em comparação com 5,1 meses nos doentes 
que receberam outro medicamento contra o cancro escolhido pelo médico. 

Cancro gástrico e cancro da junção gastroesofágica 

Os benefícios de Enhertu no cancro gástrico e gastroesofágico foram investigados num estudo principal 
que incluiu 79 doentes cujo cancro tinha piorado após tratamento com trastuzumab orientado para a 
HER2. O estudo não comparou Enhertu com outros medicamentos ou placebo (tratamento simulado). 
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Em 42 % (33 em 79) dos doentes, o cancro respondeu ao tratamento, conforme observado pela 
diminuição do tamanho do cancro, que durou, em média, 8 meses. 

Quais são os riscos associados a Enhertu? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Enhertu (que podem afetar mais de 1 em cada 
5 pessoas) são náuseas (sensação de enjoo), cansaço, vómitos, alopecia (perda de cabelo), obstipação 
(prisão de ventre), diminuição do apetite, anemia (níveis baixos de glóbulos vermelhos), neutropenia 
(níveis baixos de neutrófilos, um tipo de glóbulo branco que combate as infeções), diarreia, dor 
muscular e óssea, aumento dos níveis de determinadas enzimas hepáticas (transaminases), 
trombocitopenia (níveis baixos de plaquetas no sangue que podem levar a hemorragias e hematomas) 
e leucopenia (níveis baixos de glóbulos brancos). 

Os efeitos secundários graves mais frequentes são neutropenia, anemia, náuseas, cansaço, leucopenia, 
linfopenia, vómitos, trombocitopenia, hipocaliemia (níveis baixos de potássio no sangue que podem 
causar fraqueza, cãibras musculares, formigueiro e distúrbios do ritmo cardíaco), diarreia, pneumonia, 
neutropenia com febre, dispneia (dificuldade em respirar), diminuição do apetite, níveis aumentados 
de determinadas enzimas do fígado, níveis aumentados da enzima fosfatase alcalina, dispneia 
(dificuldade em respirar), perda de peso, fração de ejeção reduzida (medida da capacidade do coração 
de bombear o sangue) e doença pulmonar intersticial (distúrbios que causam cicatrizes nos pulmões). 

A frequência e a gravidade dos efeitos secundários que podem ocorrer com Enhertu dependem do tipo 
de cancro que está a ser tratado. 

Para a lista completa dos efeitos secundários e das restrições de utilização de Enhertu, consulte o 
Folheto Informativo. 

Porque está Enhertu autorizado na UE? 

Enhertu foi eficaz no tratamento do cancro da mama HER2 positivo em doentes que tinham recebido 
um ou mais tratamentos direcionados para o HER2. Além disso, foi eficaz no tratamento do cancro da 
mama HER2-baixo em doentes que tinham recebido anteriormente outro medicamento contra o 
cancro. Os efeitos secundários de Enhertu são considerados controláveis e semelhantes aos de outros 
medicamentos que contêm trastuzumab, embora o risco de doença pulmonar possa ser maior com 
Enhertu. Estes efeitos secundários, incluindo os que afetam os pulmões, são, na sua maioria, 
reversíveis e podem ser controlados através da alteração da dose e de uma monitorização atenta do 
doente. 

O tratamento com Enhertu também demonstrou benefícios num grupo de doentes com cancro gástrico 
e gastroesofágico que tinham recebido tratamento anterior, incluindo trastuzumab, e que tinham 
poucas opções de tratamento. Por conseguinte, considerou-se que responde a uma necessidade 
médica não satisfeita nestes doentes, embora a falta de um grupo de comparação no estudo principal 
tenha limitado a avaliação dos benefícios e riscos associados ao seu uso. 

Foi concedida a Enhertu uma autorização condicional. Isto significa que a Agência Europeia de 
Medicamentos concluiu que os benefícios de Enhertu são superiores aos seus riscos, mas a empresa 
terá de fornecer provas adicionais após a autorização. 

A autorização condicional é concedida com base em dados menos abrangentes do que os normalmente 
exigidos. É concedida para medicamentos que cumprem uma necessidade médica por satisfazer para 
tratar doenças graves e quando os benefícios de os ter disponíveis mais cedo são superiores a 
eventuais riscos associados à utilização destes medicamentos enquanto se aguarda mais evidências. A 



 
Enhertu (trastuzumab deruxtecano)   
EMA/950165/2022 Página 4/4 
 

Agência procederá, anualmente, à análise de novas informações disponíveis até que os dados sejam 
exaustivos e, se necessário, à atualização do presente resumo. 

Que informação ainda se aguarda sobre Enhertu? 

Dado que foi concedida uma autorização condicional a Enhertu, a empresa que comercializa Enhertu 
irá fornecer os resultados de um estudo que compara Enhertu com o tratamento escolhido pelo médico 
em doentes com cancro da mama metastático ou cancro da mama que não pode ser removido por 
cirurgia. O estudo fornecerá informações sobre se os doentes que recebem Enhertu vivem mais tempo 
e qual o tempo de vida dos doentes sem agravamento da doença. A empresa também fornecerá os 
resultados de um estudo para avaliar a segurança e eficácia de Enhertu em doentes com cancro 
gástrico ou cancro da junção gastroesofágica metastático ou que não pode ser removido por cirurgia e 
que se agravou após o tratamento com um regime à base de trastuzumab. O estudo irá comparar 
Enhertu com ramucirumab administrado em associação com paclitaxel. 

Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz 
de Enhertu? 

A empresa responsável pela comercialização de Enhertu fornecerá material informativo aos 
profissionais de saúde para os informar de que Enhertu pode causar doença pulmonar e quais os 
sintomas a que é preciso estar atento. Além disso, devido ao potencial risco de confusão entre Enhertu 
e outros medicamentos que contêm trastuzumab, incluindo Kadcyla, devido às suas substâncias ativas 
com nomes semelhantes (trastuzumab deruxtecano, trastuzumab emtansina e trastuzumab), o 
material informativo incluirá informações para alertar os profissionais de saúde para a não utilização 
destes medicamentos de forma permutável e para os informar sobre como evitar erros de medicação. 

Será também fornecido um cartão de alerta do doente com estas informações aos doentes a quem é 
prescrito Enhertu. 

No Resumo das Características do Medicamento e no Folheto Informativo foram igualmente incluídas 
recomendações e precauções a observar pelos profissionais de saúde e pelos doentes para a utilização 
segura e eficaz de Enhertu. 

Tal como para todos os medicamentos, os dados sobre a utilização de Enhertu são continuamente 
monitorizados. Os efeitos secundários comunicados com Enhertu são cuidadosamente avaliados e são 
tomadas quaisquer ações necessárias para proteger os doentes. 

Outras informações sobre Enhertu 

A 18 de janeiro de 2021, Enhertu recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado condicional, 
válida para toda a UE. 

Mais informações sobre Enhertu podem ser encontradas no sítio da internet da Agência: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/enhertu. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 01-2023. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/enhertu
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