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Classificação da OMS das 
neoplasias de células T

Extranodal1Nodal1 Leucemia1 Cutâneo (CTCL)1

Linfoma/neoplasias de células T periférico/ maduro (LCTP)

Micose fungoide (MF)2

Síndrome Sézary (SS)1

Transtornos cutâneos primários
Linfoproliferativos de células 

T CD30+ (LPD)2

LCT Cutâneoo Primário γ/δ
(PCGD-TCL)2

LCT Cutâneo Primário Agressivo
Epidermotropico Citotóxico CD8+  

(AECTCL)4

LCT Primário Cutâneo 
Pequeno/Médio CD4+ 

(PCSM-TCL)2

Leucemia Linfocítica de células T  
granular (T-LGLL)2

Leucemia Prolinfocítica Céls. T
(T-PLL)3

Leucemia de células T/
Linfoma (L/LTA)2

LCT/ NK/T Tipo Nasal
(NKTCL)2

LCT Associado à Enteropatia
(EATL)2

LCT Hepatoesplénico (HSTCL)2 

LCT Subcutâneo  tipo-paniculite 
(SLCTP)2LCT Angioimunoblástico (AITL)2

Linfoma Anaplásico de Grandes
Células (ALK-/LAGC)2

Linfoma Anaplásico de Grandes 
Células (ALK+/LAGCs)2

LCT – NOS Periférico
(LCTP-NOS)2

Agressividade normal

Agressividade indolente

Adaptado de 1. Tang T, et al. Adv Hematol. 2010;2010:624040. 2. Armitage JO. Am J Hematol. 2012;87(5):511-519. 3. Graham RL, et al. Proc (Bayl Univ Med Cent). 
2013;26(1):19-21. 4. Kim J, et al. Ann Lab Med. 2013;33:196-199. 



Extranodal1Nodal1 Leucemia1 Cutâneo (CTCL)1

Linfoma/neoplasias de células T periférico/ maduro (LCTP)

Micose fungoide (MF)2

Síndrome Sézary (SS)1

LCT Cutâneoo Primário γ/δ
(PCGD-TCL)2

LCT Cutâneo Primário Agressivo
Epidermotropico Citotóxico CD8+  

(AECTCL)4

LCT Primário Cutâneo 
Pequeno/Médio CD4+ 

(PCSM-TCL)2

Leucemia Linfocítica de células T  
granular (T-LGLL)2

Leucemia Prolinfocítica Céls. T
(T-PLL)3

Leucemia de células T/
Linfoma (L/LTA)2

LCT/ NK/T Tipo Nasal
(NKTCL)2

LCT Associado à Enteropatia
(EATL)2

LCT Hepatoesplénico (HSTCL)2 

LCT Subcutâneo  tipo-paniculite 
(SLCTP)2LCT Angioimunoblástico (AITL)2

Linfoma Anaplásico de Grandes 
Células (ALK-/LAGC)2

Linfoma Anaplásico de Grandes 
Células (ALK+/LAGC)2

LCT – NOS Periférico
(LCTP-NOS)2

Agressividade normal

Agressividade indolente

Adaptado de 1. Tang T, et al. Adv Hematol. 2010;2010:624040. 2. Armitage JO. Am J Hematol. 2012;87(5):511-519. 3. Graham RL, et al. Proc (Bayl Univ Med Cent). 
2013;26(1):19-21. 4. Kim J, et al. Ann Lab Med. 2013;33:196-199. 

Transtornos cutâneos primários
Linfoproliferativos de células 

T CD30+ (LPD)2

Classificação da OMS das 
neoplasias de células T



LAGCs cutâneo
Primeiramente causa lesão ou 

tumor na pele 1

LAGCs:

Adaptado de: 1. Jacobsen E. Oncologist. 2006;11(7):831-840.  / 2. Savage KJ, et al. Blood. 2008;111(12):5496-5504. / 3.Vose J, et al. J Clin Oncol. 2008;26(25):4124-30

LAGCs:
Ocorre de forma Sistêmica e Cutânea

ALK(+)

(55% dos LAGCs)2,3

ALK(−)

(45% dos LAGCs)2,3

LAGCs:
Linfonodos e outros órgãos¹

Perfil comparativo  de expressão gênica demonstra que ALK+ e ALK-
LAGCs abrigam diferentes alterações genéticas.



3% dos adultos, 10%-20% em crianças LNH

~ 70% presentes com estadio avançado

Linfadenopatia e sintomas B comuns

Envolvimento extranodal comum
• Atentar para envolvimento de pele

Classificação da OMS 2008: 2 entidades clínicas, 
ALK+ e ALK-, com distintas assinaturas 
moleculares

Adaptado de: Iqbal J, et al. Blood. 2010 Feb 4;115(5):1026-36. / Swerdlow SH, et al. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 4th ed. IARC Press 2008:312-6.

LAGCs: 
Características Clínicas

Expressão uniforme de CD30

Fonte: Swerdlow SH, et al. 4th ed. In. 
Geneva: IARC Press 2008:312-6



Estudo internacional de PTCL e NK/TCL: 
OS em LPCT

Maioria dos pacientes (> 85%) receberam um 
regime contendo antraciclina

Adaptado de Savage KJ, et al. Blood. 2008;111(12):5496-504.

ALK+ LAGCs

70%

Sub-tipos de LPCT

ALK– LAGC

49%

LPCT-NE

32%

ATLL

32%

NK/LCT

32%

LLCT

14%

Taxa de ORR 
em 5 anos 

LPCT – linfoma periférico de células T;  NK – natural killer; TCL – Linfoma de Células T ; SG – sobrevida global; ALK – Quinase Linfoma anaplásico; 
LAGC – linfoma anaplásico de grandes células NE – não especificados; ATLL  - linfoma de célula T angioimunoblástico; ATLL – linfoma/leucemia de 
células T
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Linfoma Anaplásico de Grandes Células, ALK+

Linfoma Anaplásico de Grandes Células, ALK-

Todas natural killer/linfoma de células T

Linfoma periférico de células T, não especificado

Linfoma angioimunoblástico

Leucemia/linfoma de células T adultas



Diretrizes para Tratamento de 
Primeira Linha de LAGCs

Fase 
III/IV

Fase I/II

CHOP: ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona; CHOEP: CHOP mais etoposideo; TACT: transplante de células-tronco autólogas; RC: 
remissão completa; RP: remissão parcial; DE: doença estável; PD: progressão da doença.

Adaptado de: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®). Non-Hodgkin’s lymphomas. Version 1.2015.

CHOP x 6
*se IPI ≥ 2 estudos clínicos 

preferidos

CHOP x 3-4 + 
RT 30-40Gy

LAGCs, ALK+

LAGCs, ALK-

Se RP/DE/PD:
Tratar por diretrizes 

de recidivas

Se RC:
Quimioterapia de 
dose alta e TACT

Estudo clínico preferido
CHOEP se ≤ 60 anos x 6
CHOP se >60 anos x 6 



Anticorpo-droga conjugado (ADC)
Histórico de brentuximabe vedotina

Senter PD. Curr Opin Chem Biol 2009;13:235–44.

ADC - tecnologia para fornecimento de 
medicamentos 

O Anti-CD30 fornece MMAE para as células 
neoplásicas por meio da ligação ao CD30 na 
superfície da célula 

A droga é liberada para as células CD30+

Anti-CD30

MMAE



LAGCs R/R:
97% dos pacientes obtiveram redução do tumor

Adaptado de: Pro B et al.  J Clin Oncol  2012;30:2190-96.

R/R, recidivado/refratário; LAGCs, linfoma anaplásico de grandes células sistêmico; CRI, comitê de revisão independente

Redução máxima do tumor pelo CRI

Remissão completa
Remissão parcial
Doença estável
Doença progressiva
Histologicamente inelegível
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Pacientes individuais (n=57)

Melhor resposta clínica



1. ADCETRIS® (brentuximabe vedotina) Bula 

ADCETRIS® é indicado para o tratamento de pacientes adultos com Linfoma de Hodgkin (LH) 
CD30+ recidivado ou refratário:

• após transplante autólogo de células-tronco (TACT) ou

• após pelo menos dois tratamentos anteriores, quando o TACT ou poliquimioterapia não for uma opção de  
tratamento.

Indicações aprovadas no Brasil¹

ADCETRIS® é indicado para o tratamento de pacientes adultos com LH com risco aumentado de 
recidiva ou progressão após TACT. 

ADCETRIS® é indicado para o tratamento de pacientes adultos com Linfoma Anaplásico
de Grandes Células sistêmico (LAGCs) recidivado ou refratário.

ADCETRIS® é indicado para o tratamento de pacientes adultos com Linfoma Anaplásico
de Grandes Células cutâneo primário ou Micose Fungoide que expressam CD30+ que 
receberam terapia sistêmica prévia.



Discussão de Casos Clínicos

• Carlos E. Bacchi
CRM: 37879 - SP

Diretor e Patologista Chefe - Laboratório Bacchi/Oncologia BP

Sem conflito de interesse

• Douglas Racy
CRM: 70303 - SP
Médico Radiologista

Hospital BP Mirante

Coordenador do departamento de Medicina Interna e Oncorradiologia

Diretor Científico da BP Medicina Diagnóstica

Sem conflito de interesse



Caso Clínico 1



45-year old male

 45 year old male

 Night sweats, right axillar mass

 Biopsy of right axillary lymph node – Anaplastic large T-cell lymphoma, ALK+

 PET-CT performed revealed cervical, axillary and abdominal lymphadenopathy and 

bone lesions with increased FDG uptake.  

 Spinal tap with flow and bone marrow biopsy were negative for disease involvement. 

However, increased FDG uptake was noted in the intramedullary portion of the left iliac 

crest suggesting marrow involvement

Patient case



Anaplastic large T-cell lymphoma
PET-CT

Patient case

Foto: Universidade de Miami



Anaplastic large T-cell lymphoma

 He initiated DA-EPOCH which he tolerated well 

 He improved after initiating the first cycle with significant reductions 

in his lymphadenopathy as well as the B-symptoms. DA-EPOCH was 

administered every 21 days with dose adjustment up to dose level 3. 

He completed 6 cycles of DA-EPOCH

Patient case



Anaplastic large T-cell lymphoma

 After completing the 6th cycle he was admitted for a pneumonia which 

progressed to respiratory failure requiring intubation. 

 He progressed to ARDS with components of BOOP, heart failure, renal 

failure and required prolonged intubation which improved with 

antimicrobials, corticosteroids, and aggressive supportive care

Patient case



Anaplastic large T-cell lymphoma

 While intubated, he began developing abdominal distention and an 

upper endoscopy revealed numerous tumoral lesions in the 

esophagus, stomach, and initial portions of the small intestine 

(duodenum). Biopsies revealed recurrence of the ALK+ ALCL. 

 Soon thereafter he developed tonic-clonic seizures and a spinal tap 

showed 100% leptomeningeal lymphomatous infiltration.  

Patient case



Endoscopic findings

Patient case

Fotos: Universidade de Miami



Foto: Universidade de Miami



Foto: Universidade de Miami



Foto: Universidade de Miami



Gastric mucosa heavily infiltrate by 
large atypical lymphoid cells. 
Presence of cells with eccentric, 
horseshoe-shaped or kidney-shaped
Many smaller cells with similar 
appearance
Many mitotic figures
Some glands infiltrated by neoplastic 
cells

Gastric Biopsy, Histological Findings:



Gastric Biopsy, Immunohistochemical Findings:

CD30 Positive, virtually in all cells

ALK Positive, nuclear and cytoplasmic pattern 

CD3 Negative

CD20 Negative

Cytokeratin Negative

CD10 Negative

CD79a Negative

PAX5 Negative

MUM1 Negative

LMP1 Negative

Ki-67 80%



CD30

Foto: Universidade de Miami



ALK

Foto: Universidade de Miami



CD3 KI-67

Foto: Universidade de Miami



FINAL DIAGNOSIS, 
ENDOSCOPIC GASTRIC BIOPSY: 

ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA, 
ALK-POSITIVE



Anaplastic large T-cell lymphoma

 He received an anti-CD30 monoclonal antibody (brentuximab) 

systemically with frequent intrathecal methotrexate, cytarabine, and 

corticosteroids. 

 He had a remarkable response to this regimen with clearing of all 

gastrointestinal lesions and the cerebrospinal fluid tumor involvement. 

Clinically, he showed a gradual and progressive improvement 

culminating with hospital discharge

Patient case



Anaplastic large T-cell lymphoma

 He continued the systemic anti-CD30 monoclonal antibody therapy 

every 21 days and intrathecal chemotherapy. Brentuximab vedotin was 

given for 16 cycles. After cycle #8 dose had to be adjusted to 1.2 

mg/kg for neuropathy. IT chemotherapy was administered for 18 

applications.

 Recent evaluations shows he in remission

Patient case



Caso Clínico 2



CASE 2

70 year old male noted in August 2018;
• Symptoms:

• Tenderness at site of 60-year old root canal 
• Accompanying small bilateral neck lymphadenopathy (L>R)

• Dentist referred him to PCP, who prescribed 2-weeks of amoxicillin with no improvement. 

• Referred to Gingivitis specialist October, 2018 who performed molar removal and bone 
cultures. 
• Two weeks later, worsening neck lymphadenopathy to 7cm, started on cephalexin, 

took for two days with poor tolerability and no response. 
• Returned to dentist and antibiotic switched to ciprofloxacin, took for 6 days. 

• Referred to University of Miami on December 3, 2018 for evaluation. 

• Underwent Left axillary and Left submandibular CT-guided biopsy demonstrating ALK 
negative Anaplastic large cell lymphoma. 



Foto: Universidade de Miami



Foto: Universidade de Miami



Foto: Universidade de Miami



Foto: Universidade de Miami



CD30
Foto: Universidade de Miami



CD3
Foto: Universidade de Miami

Foto: Universidade de Miami



CD2

Foto: Universidade de MiamiFoto: Universidade de Miami



CD3
Foto: Universidade de Miami



CD5
Foto: Universidade de MiamiFoto: Universidade de Miami



CD4
Foto: Universidade de Miami



CD7

Foto: Universidade de Miami



EBER 

Foto: Universidade de Miami



KI-67

Foto: Universidade de Miami



Submandibular mass

• ALK NEGATIVE ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA.
• By immunohistochemistry, lymphoma is positive for CD30 (strong), CD2, CD3, 

CD4 and CD25 with aberrant loss of CD5 and CD7. ALK is negative. EBER by in situ 
hybridization is negative. Ki-67 proliferative index is approximately 95%.  

• DUSP22 and TP53 mutational studies are negative



CASE 2

• PET/CT staging on December 21, 2018 demonstrated dramatic bulky 
disease in chest of 12cm x8cm with multiple extra-nodal sites 
including lung, liver, and stomach. 

• LDH normal
• Elevated beta-2 macroglobulin of 5.71 (0.8-2.34 mg/L)
• Elevated Uric acid of 10.4 (3.4-7 mg/dL)

• Bone marrow biopsy: no involvement by lymphoma

• Despite low PiT score (at most 2 for PS>1) and IPI of 3, he had very 
high risk disease presenting with highly symptomatic and fast-growing 
masses



What treatment would you recommend?

a) CHOP

b) CHOEP

c) EPOCH

d) Hyper-CVAD

e) R-CHOP



Caso Clínico 3



CASE 3

67-year-old male who in 1988 diagnosed with mycosis fungoides in Cuba. Monitored for many

years with waxing and waning lesions until he presented to Miami in April 2006 with

symptoms of:

• Progressive neurologic deficits including:

• Ataxia

• Apraxia

• Dysarthria

• Nystagmus

• Dysphasia

• Inability to walk or stand

• Saw Neurology in July 2006:

• Lumbar puncture

• CT scan of chest

• PET/CT scan

• HTLV, HIV, VDRL with no significant findings



Foto: Hosp Beneficência Portuguesa - SP



Foto: Hosp Beneficência Portuguesa - SP



Foto: Hosp Beneficência Portuguesa - SP



Foto: Hosp Beneficência Portuguesa - SP



CD30 Foto: Hosp Beneficência Portuguesa - SP



CD2

Foto: Hosp Beneficência Portuguesa - SP



CD5

Foto: Hosp Beneficência Portuguesa - SP



CD3

Foto: Hosp Beneficência Portuguesa - SP



CD4

Foto: Hosp Beneficência Portuguesa - SP



CD7

Foto: Hosp Beneficência Portuguesa - SP



EBER

Foto: Hosp Beneficência Portuguesa - SP



Ki-67

Foto: Hosp Beneficência Portuguesa - SP



Right Arm

• CUTANEOUS CD30+ T-CELL LYMPHOMA.
• By immunohistochemistry, lymphoma is positive for CD30 (strong, diffuse) and 

negative for CD3, CD4, CD8 and CD7. EBER by in situ hybridization is negative. Ki-
67 proliferative index is 60-70%.



Case 3

• Neurologic syndrome could be paraneoplastic cerebellar degeneration secondary to MF. 

Received IVIG with minimal improvement and inpatient rehabilitation until August 2006

• Discharged on bexarotene and prednisone and lost to follow-up

• Went to Cuba, axillary lymph node biopsy claimed Hodgkin's lymphoma

• Went to Nicaragua for ABVD January 2007, received one cycle with improvement in skin 

lesions but stopped due poor tolerability 

• Returned to Miami, controlled until October 2010, started on MTX

• Received various standard of care therapies including; MTX, Bexarotene, tazarotene, 

Revlimid, and Photophoresis between October 2010-July 2016 when new skin lesions 

developed.

• Skin biopsy in September 2016 showed large cell transformation extensively involving the 

dermis.  



Case 3

• March 2017 started developing worsening redness and pruritus.  

• Restaging PET/CT in July 2017 showed mainly multiple skin lesions with significant uptake.

• Started on Brentuximab vedotin. 

• Completed 6 cycles of BV with excellent response and dramatic improvement of skin 

lesions. 

• There was plateau of response after 6 cycles of therapy and decision was to interrupt 

therapy.

• Five weeks after the last dose of BV, 1 new lesion noticed in the face

• 2 months later there was dramatic worsening with diffuse rash, desquamation, and new 

ulceration. 

• BV was restarted again with prompt disease control after 6 doses and frequency was 

switched to Q6wks in an attempt to maintain adequate disease control while minimizing 

toxicity from prolonged exposure to BV 

• Unfortunately delayed a dose for 2 weeks in view of hip fracture. Was restarted on every 3 

week dosing and regained control of disease but developed neuropathy.  

• Therefore switched therapy to vorinostat.
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Indicações:
ADCETRIS é indicado para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin (LH) CD30+ recidivado ou 
refratário:
- após transplante autólogo de células-tronco (TACT) ou
- após pelo menos dois tratamentos anteriores, quando o TACT ou poliquimioterapia não for uma opção de 
tratamento.
ADCETRIS é indicado para o tratamento de pacientes adultos com LH com risco aumentado de recidiva ou 
progressão após TACT.
ADCETRIS é indicado para o tratamento de pacientes adultos com linfoma anaplásico de grandes células 
sistêmico (LAGCs) recidivado ou refratário.
ADCETRIS é indicado para o tratamento de pacientes adultos com linfoma anaplásico de grandes células cutâneo 
primário ou micose fungoide que expressam CD30+ que receberam terapia sistêmica prévia

Contraindicações:
Hipersensibilidade a qualquer dos componentes do medicamento.
Este medicamento é contraindicado para o uso combinado com bleomicina devido à toxicidade pulmonar.
Advertências e precauções:
Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva 
Reativação pelo vírus John Cunningham (VJC) resultando em leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) e 
morte podem ocorrer em pacientes tratados com brentuximabe vedotina. 
Toxicidade Pulmonar
Foram relatados casos de toxicidade pulmonar, incluindo pneumonia, doença intersticial pulmonar, e síndrome 
do desconforto respiratório agudo (SDRA), alguns com resultados fatais, em pacientes que receberam 
brentuximabe vedotina. Embora não tenha sido estabelecida uma relação causal com o uso de brentuximabe
vedotina, seu risco não pode ser descartado. 
Pancreatite
Pancreatite aguda foi observada em pacientes fora de estudos clínicos que foram tratados com brentuximabe
vedotina. 
Infecções graves e infecções oportunistas
Infecções graves, como a pneumonia, bacteremia estafilocócica, sepse/choque séptico (incluindo resultados 
fatais), herpes zoster, e infecções oportunistas, como a pneumonia por Pneumocystis jiroveci e a candidíase oral 
têm sido relatados em pacientes tratados com brentuximabe vedotina. 
Reações relacionadas à infusão 
Foram relatadas, imediatamente ou posteriormente, reações relacionadas à infusão, assim como anafilaxia. Os 
eventos adversos mais comumente associados com RRIs foram ligeiros a moderados (grau 1 ou grau 2) e 
incluíram dor de cabeça, erupção cutânea, dor nas costas, vômitos, calafrios, náuseas, dispneia, prurido, e tosse. 
Síndrome de lise tumoral
A síndrome de lise tumoral (SLT) tem sido relatada com brentuximabe vedotina. 
Neuropatia Periférica 
O tratamento com brentuximabe vedotina pode causar neuropatia periférica, tanto sensorial como motora. 

Toxicidades hematológicas
Anemia em Grau 3 ou Grau 4, trombocitopenia, e neutropenia prolongada (≥ 1 semana) de Grau  3 ou Grau 4 
podem ocorrer com brentuximabe vedotina. 
Neutropenia febril
Neutropenia febril  tem sido relatada com o tratamento com brentuximabe vedotina. 
Síndrome de Stevens-Johnson e Necrólise Epidérmica Tóxica
Síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica foram relatadas com brentuximabe vedotina.
Complicações gastrointestinais
Complicações gastrointestinais (GI), incluindo obstrução intestinal, íleo, enterocolite, colite neutropênica, erosão, 
úlcera, perfuração e hemorragia, alguns com resultados fatais, foram relatados em pacientes tratados com 
brentuximabe vedotina. 
Hepatotoxicidade
Hepatotoxicidade em forma de elevações da transaminase glutâmica pirúvica (TGP) e transaminase glutâmica 
oxalacética (TGO) foram relatadas com brentuximabe vedotina. Casos graves de hepatotoxicidade, incluindo 
resultados fatais, também ocorreram. Doença hepática pré-existente, co-morbidades e medicações concomitantes 
também podem aumentar o risco. A função hepática deve ser testada antes de iniciar o tratamento e monitorada.
Hiperglicemia
Hiperglicemia foi relatada nos estudos clínicos feitos em pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC) elevado, 
com ou sem histórico de diabetes mellitus.
Insuficiência renal e hepática
A experiência em pacientes com insuficiência renal e hepática é limitada. Os dados disponíveis indicam que a 
depuração de MMAE pode ser afetada pela insuficiência renal grave, insuficiência hepática e por baixas 
concentrações de albumina sérica.
Pacientes idosos
A segurança e eficácia em pacientes idosos com 65 anos ou mais não foram estabelecidas. 
População pediátrica
A segurança e eficácia para crianças com menos de 18 anos ainda não foram estabelecidas. 
Uso Durante a Gravidez e a Amamentação
Categoria D de Risco na Gravidez - Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas 
sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico no caso de suspeita de gravidez.
Efeito na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas 
O tratamento pode ter uma pequena influência na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Se o 
paciente não se sentir bem durante o tratamento então ele não deve dirigir ou operar máquinas. 

Interações medicamentosas: 
Inibidores, Indutores e Substratos da CYP3A4
A coadministração de ADCETRIS com cetoconazol, um inibidor potente da CYP3A4 e um inibidor da gpP, não 
alterou a exposição ao ADCETRIS; no entanto, um aumento moderado da exposição a MMAE foi observado. 
Reações adversas:
Resumo do perfil de segurança
Reações adversas medicamentosas graves foram: pneumonia, síndrome do desconforto respiratório agudo, dor 
de cabeça, neutropenia, trombocitopenia, constipação, diarreia, vômitos, náusea, febre, neuropatia periférica 
motora e neuropatia sensorial periférica, hiperglicemia, polineuropatia desmielinizante, síndrome de lise tumoral e 
síndrome de Stevens-Johnson.



Contraindicação: Hipersensibilidade a qualquer dos componentes do medicamento. Este medicamento é contraindicado para o uso 
combinado com bleomicina devido à toxicidade pulmonar. Interação medicamentosa: A coadministração de ADCETRIS com cetoconazol, 
um inibidor potente da CYP3A4, não alterou a exposição ao ADCETRIS; no entanto, um aumento moderado da exposição a MMAE foi 
observado.

Takeda Pharma Ltda.
Mais informações poderão ser obtidas diretamente com o nosso Departamento
de Assuntos Científicos através do e-mail: inteligenciacientifica@takeda.com

ou por meio de nossos representantes. SAC: 0800-7710345.
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BR/ADC/1903/0025 Material destinado exclusivamente a profissionais de saúde habilitados à prescrever medicamentos.

Para pacientes com LH com risco aumentado de recidiva ou progressão após TACT, o tratamento de ADCETRIS®

deve começar após a recuperação do TACT com base na avaliação médica. Estes pacientes devem receber até 
16 ciclos.
Pacientes com linfoma cutâneo de célula T (LCCT) devem receber até 16 ciclos.
Se o peso do paciente for maior que 100 kg, o cálculo da dose deve usar 100 kg. A dose inicial recomendada 
em pacientes com insuficiência renal grave é 1,2 mg/kg, administrada por infusão intravenosa durante 30 
minutos a cada 3 semanas. Os pacientes com insuficiência renal devem ser monitorados de perto quanto à 
ocorrência de eventos adversos (vide Farmacocinética).
A dose inicial recomendada em pacientes com insuficiência hepática é 1,2 mg/kg, administrada por infusão 

intravenosa durante 30 minutos a cada 3 semanas. Os pacientes com insuficiência hepática devem ser 
monitorados de perto quanto à ocorrência de eventos adversos (vide Farmacocinética).
Não administrar em bolus intravenoso.
O tratamento deve ser continuado até a progressão da doença ou ocorrência de toxicidade inaceitável (ver 
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES).
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As reações adversas mais comuns (≥10%) observados no conjunto de dados agrupados de ADCETRIS® como 
monoterapia foram: neuropatia sensorial periférica, náusea, fadiga, diarreia, febre, infecção do trato 
respiratório superior, neutropenia, rash, tosse, vômitos, artralgia, neuropatia motora periférica, reações 
relacionadas à infusão, prurido, constipação, dispneia, diminuição do peso, mialgia e dor abdominal.
Reações adversas ao medicamento graves ocorreram em 12% dos pacientes. A frequência de reações 
adversas ao medicamento únicas e graves foi ≤1%. 
Os eventos adversos levaram à descontinuação do tratamento em 24% dos pacientes que receberam 
brentuximabe vedotina.
Os dados de segurança em pacientes retratados com ADCETRIS (SGN35-006) foram consistentes com os 
observados nos estudos combinados de fase 2 pivotais, com exceção da neuropatia motora periférica, que 
teve uma maior incidência (28% vs. 9% nos estudos de fase 2 pivotais) e foi principalmente Grau 2. Pacientes 
também tiveram uma maior incidência de artralgia, anemia Grau 3 e dor nas costas em comparação aos 
pacientes observados nos estudos pivotais combinados de fase 2.
Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia 
e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos 
adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, notifique os eventos adversos pelo 
Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em 
www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou 
Municipal.

Posologia e modo de usar:
Dose
A dose recomendada é 1,8 mg/kg administrada como uma infusão intravenosa durante 30 minutos a cada 3 
semanas. Pacientes com LH recidivado ou refratário ou com LAGCs que apresentem uma doença estável ou 
melhora, devem receber um mínimo de 8 doses e até um máximo 16 ciclos (aproximadamente 1 ano) por 
curso de tratamento. 


