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Tratamento neoadjuvante
• T>2cm

• N+

Cirurgia

Tratamento adjuvante

Tumores HER2+:

Diferentes tratamentos para diferentes respostas?
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• pCR é um marcador de prognóstico/ sobrevivência, na população de
doentes com cancro de mama HER2+ 1

• pCR é de 40-60% com esquemas actuais de tt neoadjuvante 2,3

… Desenvolvimento de estratégias de tratamento pós-neoadjuvantes,
baseadas em:

• fatores de risco

• presença ou ausência de doença residual



Um ano de terapêutica com Trastuzumab (neo)adjuvante mantém-se
como o Gold standard terapêutico

Mas…

… 3 estudos mostraram benefício, para além do tratamento Standard,
no contexto adjuvante:

• APHINITY

• ExteNET

• KATHERINE



Trastuzumab + Pertuzumab: estudo APHINITY

Objetivo principal: Sobrevivência livre de doença invasiva



∆ 2%







Neratinib após trastuzumab: ExteNET

Objetivo principal: Sobrevivência livre de doença invasiva



iDFS na população geral



iDFS na população RH+

∆ 4%







T-DM1 adjuvante: estudo Katherine





∆ 11%







Tratamento em 
investigação

População-
alvo

% redução
risco recidiva

Ganho 
absoluto

Toxicidades G≥3

APHINITY Trastuzumab + 
Pertuzumab

Vs
Trastuzumab

N+
RH negativos
(Ø tt NA prévio)

20% 2% Diarreia
9,8 Vs 3,7%

ExteNET Neratinib
Vs

Placebo,
após trastuzumab

N+
RH positivos

40% 4% Diarreia
40 Vs 2%

KATHERINE T-DM1
Vs

Trastuzumab

Ø pCR 50% 11% Trombocitopenia
5,7 Vs 0,3%



T-DM1 (I, A)Trastuzumab 1 ano (I, A)
Trastuzumab 1 ano (I, A)

Duplo bloqueio 1 ano (I, A) 

ESMO Clinical practice Guidelines, EBC, Annals of Oncology 30: 1194–1220, 2019

pCR Ø pCR

… Desenvolvimento de estratégias de tratamento pós-neoadjuvantes,
baseadas em:

• fatores de risco

• presença ou ausência de doença residual



• Dual blockade with trastuzumab/pertuzumab can be considered in
high-risk patients, defined as N-positive or ERnegative, for the duration
of 1 year, starting before or after surgery

[I, A; ESMO-MCBS v1.1 score: B]



• In cases of residual invasive disease after completion of neoadjuvant
ChT combined with anti-HER2 therapy, adjuvant trastuzumab should
be replaced by adjuvant T-DM1, once approved and where available
[I, A].

• Extended anti-HER2 therapy with neratinib may be considered in
selected high-risk patients, not previously treated with dual blockade,
and with appropriate diarrhoea prophylaxis and management [I, B;
ESMO-MCBS v1.1 score: A].



• Mesmo com T-DM1 adjuvante, a recorrência no SNC mantém-se
perto dos 5% como 1º local de metastização;

• NNT com Trastuzumab/ Pertuzumab no contexto adjuvante, doença
N+ = 56;

• Benefício de Trastuzumab/ Pertuzumab no contexto adjuvante após
duplo bloqueio NA;

• Benefício do Neratinib após T-DM1…?



Obrigada pela atenção



Perspetivas futuras:

• NCT02131064 trial: T-DM1 + Pertuzumab VS TCHP em 
(neo)adjuvância
• HER2 positive T>=2cm

• DS 8201 – Trastuzumab deruxtecano
• Em doentes de alto risco

• Trastuzumab < 1 ano ?

• Capecitabina, vacinas…


