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  Resumo dos Resultados de Estudo Clínico  

 

Um estudo que compara uma injeção única subcutânea de 

pertuzumabe e trastuzumabe com infusões intravenosas 

separadas 

 de pertuzumabe e trastuzumabe em pessoas com  

câncer de mama HER2-positivo em estágio inicial  
 

Consulte o final do resumo para o título completo do estudo. 

 

Sobre este resumo 

Este é um resumo dos resultados de um estudo clínico que teve 

início em junho de 2018 (chamado de ‘estudo’ neste documento) 

– elaborado para: 

● pessoas que participaram do estudo e 

● membros do público.  

 

Este resumo tem como base as informações conhecidas no 

momento de sua elaboração. Ele apresenta os resultados da 

primeira parte do estudo que foram coletados e analisados em 

julho de 2019.  
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No momento da elaboração deste resumo, o estudo ainda estava 

ocorrendo. 

 

Nenhum estudo único pode nos dizer tudo sobre os riscos e 

benefícios de um medicamento. É preciso um número grande de 

pessoas em vários estudos para descobrir tudo o que precisamos 

saber. Os resultados deste estudo podem ser diferentes daqueles 

em outros estudos com o mesmo medicamento. 

● Isso significa que você não deve tomar decisões com 

base neste único resumo – sempre fale com seu médico 

antes de tomar decisões sobre seu tratamento. 

 

Agradecemos a vocês que participaram do estudo e àqueles que 

continuam a participar 

As pessoas que participaram no estudo e aquelas que continuam a participar no estudo estão 

ajudando os pesquisadores a responder questões importantes sobre o câncer de mama 

HER2-positivo e os medicamentos estudados – ‘pertuzumabe’ e ‘trastuzumabe’. 

 

 

1. Informações gerais sobre este estudo 
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Por que o estudo foi conduzido? 

Algumas células do câncer de mama possuem, em sua superfície, níveis acima do normal de 

um receptor (um tipo de proteína encontrada em algumas células cancerígenas) chamado 

HER2 que estimula o crescimento dessas células. Este tipo de câncer de mama é chamado de 

‘câncer de mama HER2-positivo’. Pessoas nos estágios iniciais do câncer de mama HER2-

positivo geralmente recebem vários tipos de tratamento. Primeiro, medicamentos 

antineoplásicos, como a quimioterapia, são administrados para encolher o tumor. Em seguida, 

uma cirurgia é conduzida para remover o que sobrou do tumor. Finalmente, outros 

medicamentos antineoplásicos são administrados para destruir quaisquer células do câncer 

que não puderam ser removidas durante a cirurgia.  

Pessoas com câncer de mama HER2-positivo recebem terapias direcionadas ao HER2 antes e 

após a cirurgia porque essas terapias possibilitam a melhor chance de cura. Terapias 

direcionadas ao HER2 (tratamento que afeta as células do câncer com níveis altos do 

receptor HER2) são geralmente administradas por gotejamento em uma veia (chamamos isso 

de ‘administração por infusão intravenosa’). 

Este estudo foi desenhado para ver se as terapias direcionadas ao HER2 funcionam bem 

quando injetadas sob a pele (chamamos isso de ‘administração por injeção subcutânea’) em 

pessoas com câncer de mama HER2-positivo em estágio inicial em comparação com as 

terapias direcionadas ao HER2 administradas por infusão intravenosa. 

 
Quando pertuzumabe e trastuzumabe são administrados por via intravenosa, eles são 

administrados um após o outro. Isso é demorado – 30 a 60 minutos para pertuzumabe e 30 a 

90 minutos para trastuzumabe. De modo geral, após cada infusão, uma pessoa permanece na 

clínica e uma enfermeira verifica de tempos em tempos se a pessoa apresenta efeitos 

colaterais. Este ‘período de observação’ pode durar até 60 minutos após o pertuzumabe e 

durar até 6 horas após trastuzumabe. Isto é inconveniente para alguém que recebe 

tratamento a cada 3 semanas por um ano. 

 

Quando pertuzumabe e trastuzumabe são administrados por injeção subcutânea, eles são 

administrados como uma injeção única em uma seringa através de uma agulha. Essa injeção 

leva de 5 a 8 minutos. O ‘período de observação’ dura por 30 minutos após a injeção na 

primeira visita e por 15 minutos após a injeção em cada visita adicional. Os estudos 

mostraram que várias pessoas preferem essas injeções e períodos de observação mais curtos. 

 

Quais são os medicamentos do estudo? 

Terapias direcionadas ao HER2 

‘Trastuzumabe’ 

● Você pronuncia como está escrito. 

● Trastuzumabe funciona ao se prender à proteína HER2 na superfície das células do câncer 

HER2-positivo. Quando o trastuzumabe se prende ao HER2, ele impede que a proteína 

envie sinais que fazem com que a célula cancerígena cresça e faça cópias dela mesma. 

Ele também faz com que o sistema imune se torne ativo de modo que ele possa ajudar a 

atacar o câncer. 

● Isso significa que o trastuzumabe ajuda a tornar o tumor menor antes que a pessoa possa 

ter cirurgia.  

‘Pertuzumabe’ 

● Você pronuncia como está escrito. 

● Pertuzumabe funciona de modo similar ao trastuzumabe, porém fixando-se em uma parte 
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diferente da proteína de HER2. 

 

 

 

Como os medicamentos do estudo direcionados ao HER2 são 

administrados nas pessoas do estudo? 

Injeção subcutânea 

● Pertuzumabe e trastuzumabe são combinados em uma seringa e injetados sob a pele 

como uma injeção única. Leva de 5 a 8 minutos para administrar os medicamentos 

desta forma. 

Infusão intravenosa 

● Pertuzumabe e trastuzumabe são colocados em bolsas de infusão separadas 

contendo fluido e são lentamente inseridos na veia com uma bomba. Leva, pelo 

menos, de duas horas e meia a três horas e meia para administrar os medicamentos, 

um após o outro. 

 

O que os pesquisadores queriam descobrir? 

Os pesquisadores estavam conduzindo este estudo para descobrir se combinar pertuzumabe 

e trastuzumabe em uma seringa e injetar eles sob a pele através de uma agulha como injeção 

única funciona tão bem quanto as infusões separadas de pertuzumabe e trastuzumabe na 

veia de pessoas com câncer de mama HER2-positivo em estágio inicial. Isso foi feito ao: 

● medir a quantia de pertuzumabe e trastuzumabe no sangue de pessoas que foram 

tratadas durante o estudo 

● analisar o tecido com câncer de mama coletado durante a cirurgia. 

 
As principais questões que os pesquisadores queriam responder eram:  

1. Após a injeção sob a pele de pertuzumabe e trastuzumabe como uma injeção única, a 

quantia de pertuzumabe no sangue foi similar à quantia após sua infusão em separado 

do trastuzumabe? 

2. Após a injeção sob a pele de pertuzumabe e trastuzumabe como uma injeção única, a 

quantia de trastuzumabe no sangue foi similar à quantia após sua infusão em separado 

do pertuzumabe? 

3. A combinação de pertuzumabe e trastuzumabe destrói as células cancerígenas na mama 

e axilas (linfonodos axilares) de modo eficaz após ser injetada sob a pele como injeção 

única assim como eles destroem após a infusão na veia como infusões separadas? 

Os pesquisadores também queriam saber se existiam diferenças nos efeitos colaterais após a 

injeção de pertuzumabe e trastuzumabe sob a pele como uma injeção única ou na infusão na 

veia em separado. 

 

Qual é o tipo deste estudo? 

Este é um estudo de ‘Fase 3’. Isso significa que injetar o pertuzumabe e trastuzumabe sob a 

pele como uma injeção única já foi testado anteriormente em um número pequeno de 

pessoas com câncer de mama HER2-positivo em estágio inicial.  

Neste estudo, um número maior de pessoas com câncer de mama HER2-positivo em estágio 
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inicial receberá pertuzumabe e trastuzumabe através de injeção sob a pele como uma injeção 

única ou através de uma infusão na veia como infusões separadas. Isso serviu para 

determinar se a quantia de medicamento que entra na corrente sanguínea foi similar após 

uma injeção sob a pele como injeção única ou após uma infusão na veia como infusões 

separadas. 

 

 

Este é um estudo ‘aberto’. Isso significa que as pessoas participando do estudo e os médicos 

do estudo sabem como a terapia direcionada ao HER2 está sendo administrada. 

 
O estudo é ‘randomizado’. Isso significa que foi decidido de forma aleatória de qual forma o 

medicamento seria administrado nas pessoas participando do estudo. Escolher de forma 

aleatória a forma como o medicamento vai ser administrado torna mais provável que os tipos 

de pessoas em ambos os grupos (por exemplo, idade) serão similares. Além da forma como 

os medicamentos foram administrados em cada grupo, todos os outros aspectos de cuidados 

são os mesmos nos dois grupos. 

 

 

Quando e onde o estudo será realizado? 

O estudo teve início em junho de 2018 e terminará em maio de 2023. Este resumo inclui os 

resultados até julho de 2019, a data em que foram obtidas as informações sobre como 

funcionou as duas formas de administrar o medicamento do estudo. Este estudo ainda está 

sendo conduzido, assim, o símbolo no cronograma ( ) mostra quando as informações 

contidas neste resumo foram coletadas – após 13 meses (Julho de 2019). 

 

 

O estudo está sendo conduzido em 106 centros de estudo – em 19 países e territórios na 

Ásia, Europa e nas Américas do Sul e do Norte. 
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2. Quem está participando deste estudo? 

Neste estudo, estão participando 498 mulheres e dois homens com câncer de mama HER2-

positivo em estágio inicial. 

As pessoas participando do estudo tinham idades entre 25 e 81 anos quando ele foi iniciado. 

 
As pessoas poderiam participar do estudo se:  

● Tivessem câncer de mama em estágio inicial que não se espalhou para outras partes do 

corpo 

● Tivessem câncer de mama HER2-positivo confirmado por um teste específico 

 
As pessoas não poderiam participar do estudo se: 

● Já tivessem recebido tratamento para o câncer de mama HER2-positivo 

● Tivessem uma condição cardíaca grave 

 

3. O que acontece durante o estudo? 

Durante o estudo, as pessoas foram selecionadas de forma aleatória para receber um de dois 

tratamentos. Os tratamentos foram selecionados de forma aleatória – por um computador. 

 
Os grupos de tratamento são: 

● Grupo A: Pertuzumabe e trastuzumabe – infusão separada na veia (intravenosa) em um 

dia a cada 3 semanas  

● Grupo B: Pertuzumabe e trastuzumabe – injeção sob a pele como injeção única 

(subcutânea) em um dia a cada 3 semanas  

 
 

Este estudo ainda está sendo realizado, assim, algumas pessoas ainda estão sendo tratadas 

com a quimioterapia e os medicamentos do estudo. As pessoas participando do estudo ainda 

continuam indo aos centros de estudo regularmente. Quando o tratamento acabar, as 
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pessoas continuarão indo ao centro para outras visitas – para verificar sua condição geral de 

saúde.  

Abaixo há mais informações sobre o que aconteceu no estudo até agora - e quais são as 

próximas etapas. As linhas pontilhadas mostram quando as informações contidas neste 

resumo foram obtidas. 
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4. Quais são os resultados do estudo até o momento?  
 

Pergunta 1: Após combinar pertuzumabe e trastuzumabe na mesma seringa e 

injetá-los sob a pele com uma agulha como uma injeção única, a quantia de 

pertuzumabe no sangue foi similar à quantia após sua infusão na veia em 

separado do trastuzumabe? 

Os pesquisadores mediram a quantia de pertuzumabe no soro durante o tratamento. Soro é o 

líquido que sobra quando o sangue coletado em um tubo coagula. 

● As pessoas que receberam pertuzumabe e trastuzumabe através de injeção única 

sob a pele tiveram uma média de 93,7 microgramas (µg) de pertuzumabe em cada 

mililitro (mL) de soro.  

● Isso se compara a 78,5 microgramas de pertuzumabe em cada mililitro de soro em 

pessoas que receberam pertuzumabe e trastuzumabe através de duas infusões 

separadas na veia.  

Isso significa que a quantia de pertuzumabe que entra no sangue foi similar após uma 

injeção sob a pele ou uma infusão na veia. 

 
 

Pergunta 2: Após a injeção sob a pele de pertuzumabe e trastuzumabe como 

uma injeção única, a quantia de trastuzumabe no sangue foi similar à quantia 

após sua infusão em separado do pertuzumabe? 

Os pesquisadores também mediram a quantia de trastuzumabe no soro durante o tratamento.  

 

● As pessoas que receberam pertuzumabe e trastuzumabe através de injeção única 

sob a pele tiveram uma média de 61,6 microgramas (µg) de trastuzumabe em cada 

mililitro (mL) de soro.  

● Isso se compara a 47,1 microgramas de trastuzumabe em cada mililitro de soro em 

pessoas que receberam pertuzumabe e trastuzumabe através de duas infusões 

separadas na veia.  

Isso significa que a quantia de trastuzumabe que entra no sangue foi similar após uma 

injeção sob a pele ou uma infusão na veia. 
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Pergunta 3: A combinação de pertuzumabe e trastuzumabe destrói as células 

cancerígenas na mama e axilas (linfonodos axilares) de modo eficaz após ser 

injetada sob a pele como injeção única assim como eles destroem após a infusão 

na veia como duas infusões separadas? 

Outra informação coletada pelos pesquisadores foi o resultado após a cirurgia. Os médicos 

pesquisaram a existência de células cancerígenas na mama e nos linfonodos da axila 

(linfonodos axilares). Se os médicos não pudessem encontrar células cancerígenas, a pessoa 

tinha o que é chamado de resposta patológica completa. Isso é importante, pois a pessoa 

com uma resposta patológica completa tende a viver mais que aquelas que ainda têm células 

cancerígenas. Cerca de 6 em cada 10 pessoas não tinham células cancerígenas na mama ou 

axilas, independentemente de terem recebido pertuzumabe e trastuzumabe como infusões 

separadas na veia ou injeção sob a pele como injeção única.  

 

 

 
 

5. Quais são os efeitos colaterais até o momento? 

Os efeitos colaterais são problemas médicos (tal como sentir tontura) que ocorrem durante o 

estudo. 

● Nem todas as pessoas neste estudo tiveram todos os efeitos colaterais observados no estudo. 

● Os efeitos colaterais podem ser leves a muito graves e podem ser diferentes em cada pessoa. 

● É importante saber que os efeitos colaterais relatados aqui ocorreram neste estudo único. 

Portanto, os efeitos colaterais apresentados aqui podem ser diferentes daqueles observados 

em outros estudos, ou daqueles que aparecem na bula do medicamento. 

● Efeitos colaterais graves e comuns são listados nas seções a seguir.  
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Efeitos colaterais graves 

Um efeito colateral é considerado ‘grave’ se for um risco à vida, exigir tratamento hospitalar 

ou causar problemas duradouros. 

 
Cerca de 18% das pessoas que receberam pertuzumabe e trastuzumabe em infusões 

separadas na veia tiveram efeitos colaterais graves em comparação com cerca de 16% das 

pessoas que receberam pertuzumabe e trastuzumabe através de injeção sob a pele como 

uma injeção única.  
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Efeitos colaterais mais comuns 

Durante este estudo, quase todas as pessoas participando tiveram um efeito colateral até o 

momento. 

Cerca de 99% das pessoas que receberam pertuzumabe e trastuzumabe em infusões 

separadas na veia tiveram um efeito colateral que não foi considerado grave em comparação 

com cerca de 100% das pessoas que receberam pertuzumabe e trastuzumabe através de 

injeção sob a pele como uma injeção única. 

 
Os efeitos colaterais mais comuns são apresentados na tabela a seguir – esses são os quatro 

efeitos colaterais mais comuns entre ambos os grupos de tratamento. Algumas pessoas 

tiveram mais de um efeito colateral – isso significa que elas foram incluídas em mais de uma 

barra na imagem. 

 

 
 

Outros efeitos colaterais 

Você pode obter informações sobre os outros efeitos colaterais (não apresentados na seção 

acima) nos sites listados no final deste resumo – consulte a seção 8. 

 

6. Como este estudo ajudou na pesquisa? 

As informações apresentadas aqui foram obtidas de um estudo único com 500 pessoas com 

câncer de mama HER2-positivo em estágio inicial. Este estudo ajudou os pesquisadores a 

descobrir se a combinação de pertuzumabe e trastuzumabe em uma seringa e injetado 

através de uma agulha como injeção única é similar à administração de pertuzumabe e 

trastuzumabe na veia em duas infusões intravenosas em separado. 

A quantidade de pertuzumabe e trastuzumabe que está na corrente sanguínea não é menor 

quando administrada como injeção única sob a pele em comparação com as infusões 
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separadas na veia. 

Um número similar de pessoas em cada grupo teve uma resposta patológica completa. Após 

a cirurgia, nenhuma célula cancerígena invasiva foi encontrada na mama ou nas axilas em 6 

de 10 pessoas em cada grupo.  

 
Nenhum estudo único pode nos dizer tudo sobre os riscos e benefícios de um medicamento. 

É preciso um número grande de pessoas em vários estudos para descobrir tudo o que 

precisamos saber. Os resultados deste estudo podem ser diferentes daqueles em outros 

estudos com o mesmo medicamento.  

● Isso significa que você não deve tomar decisões com base neste único resumo – 

sempre fale com seu médico antes de tomar decisões sobre seu tratamento. 

 

7. Há planos para outros estudos? 

No momento da elaboração deste resumo, outros estudos buscavam tratar pessoas com 

câncer de mama através da injeção de pertuzumabe e trastuzumabe sob a pele como uma 

injeção única. Todos os medicamentos administrados nas pessoas neste estudo já estão 

disponíveis para uso em alguns países. 

Este é um estudo em andamento e os médicos do estudo ainda estão coletando informações. 

 

8. Onde posso encontrar outras informações? 

Você pode obter outras informações sobre este estudo nos sites listados abaixo: 

● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-

pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html 

● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03493854 

● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-004897-32/results 

Se você quiser saber mais sobre os resultados deste estudo, o título completo do artigo 

científico relevante que foi publicado no Lancet Oncology é: “Fixed-dose combination of 

pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection plus chemotherapy in HER2-positive 

early breast cancer (FeDeriCa): a randomised, open-label, multicentre, non-inferiority, phase 3 

study” [Combinação de dose fixa de pertuzumabe e trastuzumabe para injeção subcutânea 

mais quimioterapia no câncer de mama HER2-positivo em estágio inicial (FeDeriCa): um 

estudo de fase 3, randomizado, aberto, multicêntrico e de não inferioridade]. Os autores deste 

artigo científico são Antoinette Tan, Seock-Ah Im, André Mattar, Ramon Colomer, Daniil 

Stroyakovskii e outros.  

 

Quem posso contatar em caso de dúvidas sobre este estudo? 

Caso ainda tenha dúvidas após ler este resumo: 

● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-

pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html 

● Entre em contato com um representante do escritório Roche local. 

 
Se você participou deste estudo e tem dúvidas sobre os resultados: 

● Fale com o médico ou equipe do estudo no hospital ou clínica do estudo. 
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Caso tenha dúvidas sobre seu próprio tratamento: 

● Fale com o médico responsável pelo seu tratamento. 

 

Quem organizou e pagou por este estudo? 

Este estudo foi organizado e pago pela F. Hoffmann-La Roche Ltd que tem sede na Basiléia, 

Suíça. 

 

Titulo completo do estudo e outras informações de identificação 

O artigo completo do estudo é: “Um Estudo de Fase III, Randomizado, Multicêntrico, Aberto e 

de Dois Braços para Avaliar a Farmacocinética, Eficácia e Segurança da Administração 

Subcutânea da Combinação em Dose Fixa de Pertuzumabe e Trastuzumabe em Combinação 

com a Quimioterapia em Pacientes com Câncer de Mama HER2-Positivo em Estágio Inicial 

(FeDeriCa)”. 

 
Este estudo é conhecido como ‘FeDeriCa’. 

 

● O número de protocolo deste estudo é: WO40324. 

● O identificador do ClinicalTrials.gov para este estudo é: NCT03493854. 

● O número EudraCT deste estudo é: 2017-004897-32. 

 


