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RESUMO 

BARROSO, GEANNE MARIA HOLANDA DE MENEZES. Detecção precoce da 
disfunção ventricular esquerda no tratamento quimioterápico do câncer de 
mama. Universidade Federal de Sergipe. Aracaju, Sergipe, 2019.  

Introdução: O tratamento quimioterápico do câncer de mama está associado à 
disfunção ventricular esquerda, conhecida como cardiotoxicidade. O diagnóstico 
precoce da cardiotoxicidade e seu tratamento aumentam a sobrevida das pacientes. 
A baixa sensibilidade da fração de ejeção pela ecocardiografia bidimensional torna 
obrigatória a avaliação da função sistólica pela ecocardiografia tridimensional e Strain 
longitudinal global. Objetivo: Avaliar a frequência da disfunção sistólica precoce do 
ventrículo esquerdo em pacientes portadoras de câncer de mama tratadas com 
antraciclina associada ou não ao trastuzumabe. Metodologia: Trata-se de estudo 
observacional, longitudinal, analítico e prospectivo com amostra consecutiva de 66 
pacientes, média de idade de 50,1±11,7 anos, submetidas a quatro ecocardiogramas: 
antes da quimioterapia, com 30 dias, três e seis meses. Foram medidos os parâmetros 
convencionais de função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo além de função 
sistólica do ventrículo direito. A disfunção sistólica do ventrículo esquerdo foi 
diagnosticada quando ocorreu redução > 10% da fração de ejeção biplanar ou 
tridimensional para valor < 53%, ou redução do Strain Longitudinal Global > 15%. 
Resultados: Aos 30 dias a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo ocorreu em 17 
das 66 pacientes ou 25,8% (IC, 16,7 a 33,3). Aos três meses em 17 das 63 pacientes 
ou 27% (IC, 17,5 a 36,5) e aos seis meses em 18 das 53 ou 34% (IC, 22,6 a 45,3). O 
Strain Longitudinal Global foi preditor de disfunção sistólica com redução de 10%. A 
disfunção diastólica também esteve presente; em 30 das 66 pacientes ou 45% (IC, 
33,54,6) no período basal, em 31 das 66 pacientes ou 47% aos 30 dias (IC, 34,9 a 
56,1), em 35 das 63 pacientes ou 55% aos 3 meses (IC, 42,9 a 65,1) e em 29 das 53 
pacientes ou 54% (IC, 39,6 a 66) aos 6 meses. Não houve disfunção sistólica do 
ventrículo direito. Conclusão: O tratamento com antraciclina está relacionado a 
disfunção sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo. A frequência de disfunção 
sistólica foi alta, mais precoce que a disfunção diastólica, ocorreu desde os 30 dias e 
permaneceu elevada até os seis meses, e o Strain longitudinal global foi o mais 
sensível dos parâmetros. 
 

 
Palavras-Chave: Cardiotoxicidade. Disfunção ventricular. Câncer de mama. 

Ecocardiografia. Strain.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

BARROSO, GEANNE MARIA HOLANDA DE MENEZES. Early detection of left 
ventricular dysfunction in chemotherapeutic treatment of breast cancer. Federal 
University of Sergipe. Aracaju, Sergipe, 2019. 
 
Background: The chemotherapy treatment of breast cancer is associated with left 
ventricular dysfunction, known as cardiotoxicity. Early diagnosis of cardiotoxicity and 
its treatment increase the survival of patients. The low sensibility of the ejection fraction 
by two-dimensional echocardiography makes it mandatory to evaluate the systolic 
function by three-dimensional echocardiography and Global Longitudinal Strain. 
Objectives:	 Assess the frequency of early left ventricular systolic dysfunction in 
patients with breast cancer treated with anthracycline associated or not with 
trastuzumab. Methodology: This is an observational, longitudinal, analytical and 
prospective study with a consecutive sample of 66 patients, mean age of 50.1 ± 11.7 
years, submitted to four echocardiograms: before chemotherapy, with 30 days, three 
and six months. The conventional parameters of left ventricular systolic and diastolic 
function besides right ventricular systolic function were measured. The left ventricular 
systolic dysfunction was diagnosed when reduction of the biplanar or three-
dimensional ejection fraction > 10% to <53%, or reduction of the Global Longitudinal 
Strain > 15%. Results:	At 30 days, the left ventricular systolic dysfunction occurred in 
17 of 66 patients or 25.8% (CI, 16.7 to 33.3). At 3 months in 17 of 63 patients or 27% 
(CI, 17.5 to 36.5) and at 6 months in 18 of 53 or 34% (CI, 22.6 to 45.3). The Global 
Longitudinal Strain was a predictor of systolic dysfunction with reduction of 10%. The 
diastolic dysfunction was also present; in 30 of the 66 patients or 45% (CI, 33.54,6) in 
the baseline period, in 31 of the 66 patients or 47% at 30 days (CI, 34.9 to 56.1), in 35 
of the 63 patients or 55% at 3 months (CI, 42.9 to 65.1) and in 29 of the 53 patients or 
54% (CI, 39.6 to 66) at 6 months. There was no right ventricular systolic dysfunction. 
Conclusion: Treatment with anthracycline is related to left ventricular systolic and 
diastolic dysfunction. The frequency of systolic dysfunction was high, earlier than 
diastolic dysfunction, occurred starting at 30 days and remained highed until six 
months, and the Global Longitudinal Strain	was the most sensitive parameter. 
 
 
 
Key words: Cardiotoxicity. Ventricular dysfunction. Breast cancer. Echocardiography. 
Strain. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 A primeira causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. 

O câncer ocupa a segunda posição (Siegel, Miller e Jemal, 2017) e o câncer de mama 

é o tipo mais comum em mulheres (Siegel, Miller e Jemal, 2018)(Negishi et al., 2013). 

A sobrevivência ao câncer aumentou progressivamente nos últimos anos 

(Marwick, 2016). Embora os avanços do tratamento quimioterápico tenham melhorado 

a sobrevida, há um aumento da morbidade e mortalidade decorrente do tratamento. 

A disfunção ventricular sistólica e a insuficiência cardíaca, conhecidas como 

cardiotoxicidade, são as principais manifestações cardiovasculares decorrentes do 

tratamento do câncer (Zamorano et al., 2016). Fatores que resultaram no surgimento 

da cardio-oncologia, ciência que visa minimizar os efeitos cardiovasculares do 

tratamento do câncer (Larsen e Mulvagh, 2017). O desenvolvimento da 

cardiotoxicidade limita o tratamento e aumenta a mortalidade não apenas pelo câncer, 

mas decorrente da ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva) naqueles pacientes 

sobreviventes do câncer (Chung e Youn, 2016). 

A cardiomiopatia causada pelo tratamento do câncer foi principalmente 

relacionada ao uso das antraciclinas e em menor grau pela ciclofosfamida e 5-fluoracil 

(5FU). Todavia a inserção de novos agentes como trastuzumabe, um anticorpo 

monoclonal e inibidor da tirosina-quinase, têm contribuído para a cardiotoxicidade 

(Oliveira et al., 2012).  

Nos últimos anos dois métodos se destacaram no diagnóstico da disfunção 

ventricular relacionada ao tratamento do câncer: a biópsia endomiocárdica e o cálculo 

da fração de ejeção (FE) do ventrículo esquerdo (VE) pelo método de imagem 

cardiovascular (Plana et al., 2014). A biópsia chegou a ser o padrão ouro na década 

de 70 (Chlebowski, 1979), mas seu uso diminuiu pela redução das doses 

medicamentosas empregadas no tratamento e pela natureza invasiva do 

procedimento. Por isso a FE do VE tem sido o método mais utilizado para avaliação 

da função sistólica do VE durante e após o uso de quimioterápicos (Plana et al., 2014), 

com aplicabilidade no diagnóstico de doenças, avaliação terapêutica e em predizer 

desfechos clínicos; pois embora a ressonância magnética seja uma alternativa 

diagnóstica, a ecocardiografia permanece como método de escolha, principalmente 

pela sua portabilidade, baixo risco e alta resolução temporal (Gorcsan e Tanaka, 2011) 

(Zhang et al., 2018). 
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No entanto a FE do VE, largamente utilizada para monitorizar a função 

ventricular esquerda durante e após a quimioterapia, falha em detectar sutis 

alterações (Sawaya et al., 2012) e novos índices ecocardiográficos, como a 

deformação miocárdica, representada pelos parâmetros de Strain longitudinal global 

(GLS), Strain radial global e Strain circunferencial global (Yingchoncharoen, Agarwal 

e Popovi, 2012), são usados com capacidade de predizer precocemente a 

cardiotoxicidade antes mesmo da FE (Sawaya et al., 2011). Dentre eles, o GLS é o 

mais reprodutível (Negishi et al., 2013).  

Enfim considerando-se a estimativa do Câncer de Mama em Sergipe de 470 

novos casos para o ano de 2018 (Lima, 2017), o presente estudo tem como objetivo 

avaliar a função sistólica do ventrículo esquerdo com novas tecnologias da 

ecocardiografia, como a FE tridimensional (3D) e o GLS, e testar a hipótese que as 

alterações serão diagnosticadas mais precocemente do que com a ecocardiografia 

convencional.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 Epidemiologia da Cardiotoxicidade 

Embora o diagnóstico do câncer de mama tenha aumentado na década de 80 

com o aumento das mamografias (Siegel, Miller e Jemal, 2017), nas duas últimas 

décadas, fatores como a redução do tabagismo, além dos avanços no tratamento 

quimioterápico e o diagnóstico precoce, contribuíram para redução da mortalidade dos 

mais frequentes tipos de câncer, reduzindo a mortalidade do câncer de mama em 39% 

de 1989 a 2015 (Siegel, Miller e Jemal, 2018). 

Há uma estreita relação entre o câncer e as doenças cardiovasculares, pois 

fatores de risco conhecidos para doenças cardiovasculares estão presentes em 

muitos tipos de câncer (Ganatra e Hayek, 2018). São fatores de risco para o câncer 

de mama e as doenças cardiovasculares: idade avançada (> 60 anos), consumo 

excessivo de álcool, maus hábitos alimentares, sedentarismo, obesidade, tabagismo, 

hipertensão, terapia de reposição hormonal pós-menopausa e fatores genéticos. Além 

disso em mulheres idosas o risco de desenvolver doenças cardiovasculares é maior 

do que recorrência do tumor; e o risco de morte atribuído a doenças cardiovasculares 

é maior em mulheres sobreviventes do câncer de mama do que em mulheres sem 

história de câncer de mama (Mehta et al., 2018). 
A cardiotoxicidade está relacionada ao quimioterápico administrado, à dose 

empregada no tratamento, associação com radioterapia quando o coração encontra-

se no campo de tratamento, e a fatores associados ao paciente (Armenian et al., 

2017). O tempo em que a cardiotoxicidade se manifesta clinicamente varia 

substancialmente, pode ser aguda ou aparecer muitos anos após o tratamento 

(Steinherz, 1991) (Poulin e Thavendiranathan, 2015). 

Em recente estudo clínico que utilizou a FE como parâmetro ecocardiográfico, 

a cardiotoxicidade ocorreu em 9,7% das pacientes com câncer de mama submetidas 

a tratamento quimioterápico com antraciclina em um período de seis meses (Cardinale 

et al., 2015). Enquanto que em outro estudo realizado com pacientes portadoras de 

câncer de mama e tratadas com antraciclina e trastuzumabe em que o GLS foi a 

principal ferramenta utilizada, a cardiotoxicidade ocorreu em 30% das pacientes e uma 

redução de 11% do GLS foi um forte preditor de queda da FE (Negishi et al., 2013). 

Outro diagnóstico semelhante foi detectado em 32% das pacientes tratadas com 
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antraciclina e trastuzumabe, quando o GLS foi associado ao uso de Troponina I 

ultrassensível (Sawaya et al., 2012).  

Além disso uma recente revisão sistemática que avaliou 35 estudos, embora 

heterogêneos quanto a idade (por ter incluído crianças em uso de antraciclina), tipo 

de câncer, técnicas de Strain e tempo de seguimento, mostrou alterações mais 

precoces do GLS em relação à FE (Thavendiranathan et al., 2014). 

Esses achados estão presentes em outras populações. Em recente estudo 

transversal que avaliou mais de 1.800 sobreviventes de câncer infantil também 

tratados com antraciclina e/ou radioterapia, apenas 5,8% dos pacientes apresentaram 

FE < 50%, mas 28% apresentaram disfunção ventricular pelo GLS (Armstrong et al., 

2015).  

Portanto a frequência de cardiotoxicidade varia de acordo com a definição 

estabelecida e quando se considera a disfunção ventricular esquerda assintomática, 

pode chegar a 40% das pacientes tratadas com antraciclina seguida de trastuzumabe 

(Barac, 2018). 

 

2.2 Definição e Classificação da Cardiotoxicidade 

Nos últimos anos várias definições e classificações para cardiotoxicidade foram 

propostas. Redução da FE >10% do valor basal para valor < 55% (Yoon et al., 2010) 

(Toro-salazar et al., 2016), ou redução da FE ³ 10% para um valor < 50%, sendo essa 

a mais aceita (Khouri et al., 2012) (Chung e Youn, 2016) e utilizada como parâmetro 

em coorte que avaliou 2.625 pacientes tratadas com antraciclina (Cardinale et al., 

2015). 

A cardiotoxicidade foi categorizada em sintomática ou assintomática e também 

classificada de acordo com o seu grau de reversibilidade: reversível, quando há queda 

inferior a 5 pontos percentuais em relação ao valor basal; parcialmente reversível, 

quando há uma melhora ≥ 10 pontos percentuais, mas permanecendo com valor > 5 

pontos percentuais abaixo do valor basal; irreversível, quando há uma melhora < 10 

pontos percentuais abaixo do valor basal e permanece com valor > 5 pontos 

percentuais abaixo do basal e a indeterminada, quando o paciente não é reavaliado 

(Plana et al., 2014). 

Foi também proposta uma classificação baseada no mecanismo da 

cardiotoxicidade e determinada pelo quimioterápico administrado, em 

cardiotoxicidade Tipo I ou irreversível representada pelo grupo das antraciclinas e Tipo 
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II ou reversível, representada pelo grupo do trastuzumabe (Plana et al., 2014). No 

entanto essa classificação tem se mostrado ineficaz (Witteles, 2018). Pois a 

associação do trastuzumabe aumentou a incidência de ICC (Goldhar et al., 2016). 

Além de que a cardiotoxicidade resultante do uso de antraciclinas pode ser reversível 

desde que a detecção e o tratamento sejam instituídos precocemente (Cardinale et 

al., 2015). 

Em 2014, a Sociedade Americana de Ecocardiografia (ASE) e Europeia de 

Imagem Cardiovascular (EACVI) publicaram o primeiro consenso a utilizar o GLS 

como parâmetro diagnóstico para cardiotoxicidade e estabeleceu como definição: 

redução da FE do VE em mais de 10 pontos percentuais em relação ao seu valor 

basal para um valor inferior a 53%, ou do GLS em mais de 15% em relação ao seu 

valor basal (Plana et al., 2014).  

Além disso novos estudos estabelecem diferentes pontos de corte para o 

diagnóstico de cardiotoxicidade baseado em cada agente medicamentoso. Para 

doxorrubicina, uma queda de 10% da FE em relação ao valor basal ou para um valor 

absoluto de 45%, ou ainda uma queda de 20% em algum ponto da FE, é indicativo de 

cardiotoxicidade. Já para o trastuzumabe são consideradas uma redução de ³ 16% 

em relação ao valor basal ou uma redução de ³ 10% para um valor abaixo do normal. 

Quanto ao pertuzumabe, novo anticorpo monoclonal, uma queda da FE para 40% ou 

para valor entre 40% e 45% com redução ³ 10% em relação ao valor basal ou pré-

tratamento, é indicativo de cardiotoxicidade (Liu et al., 2018). 

2.3 Tratamento Quimioterápico e Mecanismo da Cardiotoxicidade 

A terapia sistêmica para o câncer de mama é baseada em três modalidades: a 

terapia endócrina, quimioterápica (antraciclinas) e biológica, que são os anticorpos 

monoclonais como o trastuzumabe e o pertuzumabe (Piccart e Cardoso, 2003). 

 Apesar de cardiotóxicas, as antraciclinas (doxorrubicina, epirrubicina, 

daunorrubicina e idarrubicina) continuam como importante papel no tratamento dos 

tumores sólidos, como mama e linfoma (Smith et al., 2010).  

 Vários mecanismos moleculares são responsáveis pela cardiotoxicidade 

induzida pelas antraciclinas e favorecidos pela sua própria molécula. Em uma célula, 

muitos elétrons podem ser doados à molécula da antraciclina. A redução de um   
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elétron do anel tetracíclico da antraciclina leva a formação de uma semiquinona radical 

livre. E na presença do oxigênio, um elétron não pareado da semiquinona pode ser 

transferido para a molécula do oxigênio e formar um radical superóxido. Por sua vez, 

as moléculas de superóxido são muito ativas e podem se transformar em moléculas 

de peróxido. A união dessas duas moléculas causa uma reação que gera um radical 

livre OH- tóxico (Vejpongsa, Pimprapa e Yeh, 2014). 

Outro conhecido mecanismo que contribui para a cardiotoxicidade é a ligação 

de íons de ferro à molécula da antraciclina, resultando no estresse oxidativo 

(Vejpongsa, Pimprapa e Yeh, 2014). 

No entanto, o alvo molecular da doxorrubicina é mesmo a enzima 

topoisomerase II. Existem 2 tipos de enzima topoisomerase: a topoisomerase IIa e a 

topoisomerase IIb; a primeira é a base molecular da atividade antitumoral da 

doxorrubicina, e a segunda contribui diretamente para a disfunção ventricular induzida 

pela doxorrubicina. Pacientes com baixas dosagens da topoisomerase IIb no coração 

são menos susceptíveis à cardiotoxicidade induzida pelas antraciclinas. Embora na 

prática não se faz biópsia para determinar a expressão da topoisomerase IIb 

(Vejpongsa, P. e Yeh, 2014).  

 A consequência comum ao mecanismo de atuação das antraciclinas é a 

destruição proteica com ruptura de filamentos, vacuolização das mitocôndrias e 

posterior fibrose intersticial, confirmadas in vitro, pela redução do consumo de 

oxigênio nos miócitos tratados com doxorrubicina (Zhang et al., 2012). Esse processo 

pode se perpetuar, pois os radicais livres ainda continuam a serem produzidos após 

o termino do tratamento com doxorrubicina, promovendo a liberação do citocromo C 

pela mitocôndria, resultando em apoptose (Wouters et al., 2005). 

 Outro fator adicional a cardiotoxicidade é a frequente associação do 5-fluoracil, 

que pode causar disfunção endotelial, resultando em vasoespasmo e angina, inclusive 

com achados eletrocardiográficos sugestivos de síndrome coronariana aguda, além 

da injúria comum a cardiotoxicidade (Yildirim et al., 2011) (Cutsem, Van et al., 2002). 

 Uma estratégia frequentemente usada no tratamento quimioterápico é a 

combinação de diferentes agentes antitumorais baseada na hipótese de que cada um 

atua em diferentes alvos. Uma nova geração de drogas antitumorais atua na família 
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dos receptores das tirosina-quinase, que são mediadores do crescimento celular 

normal. Existem quatro tipos de receptores de tirosina-quinase: HER1, HER2, HER3 

e HER4. Os anticorpos monoclonais bloqueiam esses receptores, sensibilizando os 

tumores a outros agentes quimioterápicos, podendo causar apoptose. O 

trastuzumabe e o pertuzumabe são anticorpos monoclonais atuantes no espaço 

extracelular com indicação de primeira linha para o tratamento de câncer de mama 

HER2 positivo (receptor 2 do crescimento epidérmico), que compreende 25-30% das 

pacientes portadoras de câncer de mama (Hachet et al., 2015).  

 O trastuzumabe transformou o tratamento do Câncer de Mama HER2 positivo. 

O estudo HERA, internacional, multicêntrico, randomizado, aberto, fase 3, com 5.102 

portadoras de Câncer de Mama HER2 positivo, comparou o tratamento com 

trastuzumabe por um e dois anos e concluiu que dois anos de tratamento com 

trastuzumabe não é mais eficiente do que um ano para pacientes com Câncer de 

Mama HER2 positivo. Pois um ano de tratamento forneceu um benefício significativo 

de sobrevida global e livre de doença (Goldhirsch et al., 2013). 

 Portanto a sobrevida das pacientes portadoras de câncer de mama HER2 

positivo melhorou substancialmente quando o trastuzumabe foi associado a 

antraciclinas (Nicolazzi et al., 2018). Contudo, essa associação é sequencial, pois seu 

uso concomitante foi abolido pelo elevado risco de cardiomiopatia (Canadian et al., 

2006). 

 

2.4 Classificação dos Tumores de Mama 
 A classificação dos tumores de mama é complexa (Corben, 2013). 

 Atualmente o câncer de mama invasivo é classificado em carcinoma ductal não 

específico e subtipos específicos. O tipo não específico compreende 60 a 75% de 

todos os tumores de mama. Os específicos compreendem 20 a 25%, e dentre eles os 

mais comuns são tumores lobulares, tubulares, papilares e mucinosos. Outra 

classificação associada é o grau histológico determinado pela diferenciação do tumor 

(formação tubular, pleomorfismo nuclear e a proliferação ou taxa de mitose). No 

entanto embora essa classificação histológica seja importante para o prognóstico do 

paciente, outros parâmetros, como o tradicional sistema TNM, usado para 

estadiamento dos tumores, são necessários. Nesse sistema estão incluídas não 

somente as propriedades anatômicas, como as biológicas (Eliyatkın et al., 2015), 

conhecidas como hormônio positivo, que são receptores de estrógeno (RE) e 
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progesterona (RP) positivos e compreende dois terços dos casos, HER2 positivo e 

triplo negativo. E esta análise, a partir do laudo imuno-histoquímico, é a base do 

tratamento quimioterápico (Murphy et al., 2003). 

 Todavia diferenças significativas foram encontradas ainda em pacientes com o 

mesmo subtipo histológico e mesmo grau de estadiamento, principalmente quanto a 

resposta ao tratamento, direcionando a busca da ciência por métodos moleculares de 

nova geração que possam fornecer uma classificação mais precisa, com opções de 

tratamento direcionadas e talvez individualizadas (Eliyatkın et al., 2015). 

 Enfim a atual classificação molecular divide os tumores de mama em cinco 

grupos: Luminal A, Luminal B, HER2, basal e tipo normal (Eliyatkın et al., 2015). Os 

tumores dos grupos Luminal A e B são os mais comuns e representam juntos 64,3% 

de todos os pacientes. Destes o Luminal A é o mais frequente e com melhor 

prognóstico que o Luminal B. Além disso enquanto o Luminal A responde à terapia 

hormonal, o Luminal B é mais proliferativo e responde melhor à terapia combinada de 

quimioterápico com hormônio (Dai et al., 2015). 

 Já os tumores HER2, possuem pior prognóstico e maior risco de recidiva, mas 

em sua maioria respondem ao tratamento com anticorpo monoclonal, como o 

trastuzumabe. Embora recentemente o grupo HER2 tenha sido dividido em três 

subgrupos que se comportaram clinicamente de maneira diferente, e um deles 

demonstrou ser o mais agressivo (Eliyatkın et al., 2015). 

 Em se tratando dos tumores do grupo basal, representados pelo triplo negativo 

(receptores de estrógeno, progesterona e HER2 negativos), são agressivos, ocorrem 

com mais frequência em mulheres jovens, são geralmente de maior tamanho que os 

dos demais grupos e não respondem a uma terapia específica. Os fatores de risco 

para esse grupo são: menarca precoce, aumento da circunferência abdominal, falta 

de amamentação e multiparidade. Ao contrário do Luminal A, no qual esses fatores 

risco são protetores. Além disso os tumores desse grupo têm baixa sobrevida com 

alto risco de recidiva local e regional (Dai et al., 2015).  

 

2.5 Estratificação do Risco de Cardiotoxicidade 

 Anteriormente a cardiotoxicidade foi detectada pela presença de sinais e 

sintomas clínicos comuns a ICC como dispneia, distensão da veia jugular, ritmo de 

galope à ausculta cardíaca, cardiomegalia, hepatomegalia e derrame pericárdico (Luis 

et al., 2018); com incidência estimada em 3%, 7% e 18% nos pacientes que fizeram 
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uso acumulativo de 400, 550 ou até 700 mg/m2 de doxorrubicina respectivamente. No 

entanto o surgimento da tecnologia da imagem cardíaca além de revelar uma 

incidência de cardiotoxicidade maior do que a anteriormente estimada, permitiu o 

diagnóstico mais precoce e resultou em uma redução do limite acumulativo das 

antraciclinas para 400 a 450mg/m2 (Vejpongsa, Pimprapa e Yeh, 2014). Embora 

pacientes que receberam dose de 1.000mg/m2 não desenvolveram cardiotoxicidade, 

levando a crer que a suscetibilidade individual também é um fator preponderante 

(Chang et al., 2017).  

Além disso a monitorização ecocardiográfica periódica permitiu o 

reconhecimento da cardiomiopatia subclínica (disfunção cardíaca sistólica sem 

sintomas de ICC) em um grande número de pacientes expostos a antraciclinas, 

trastuzumabe ou ambos (Moslehi, 2016).  

 Portanto o crescente impacto da cardiotoxicidade nas pacientes portadoras de 

câncer de mama resultou em uma busca incessante pela prevenção. E critérios 

recentes foram estabelecidos para estratificar o risco de desenvolver disfunção 

ventricular: 1. alta dose de antraciclina (doxorrubicina ³250mg/m2, epirrubicina ³ 

600mg/m2); 2. alta dose de radioterapia (RT³30Gy) quando o coração se encontra no 

campo de tratamento; 3. baixa dose de antraciclina (doxorrubicina <250mg/m2, 

epirrubicina <600mg/m2) associada a baixa dose de radioterapia (RT<30Gy) quando 

o coração se encontra no campo de tratamento; 4. baixa dose de antraciclina 

(doxorrubicina <250mg/m2, epirrubicina <600mg/m2) ou trastuzumabe isolado na 

presença de dois ou mais fatores de risco como, tabagismo, hipertensão, diabetes, 

dislipidemia e obesidade, durante ou após completar a quimioterapia; 5. baixa dose 

de antraciclina (doxorrubicina <250mg/m2, epirrubicina <600mg/m2) ou trastuzumabe 

isolado em paciente idosa (³60 anos) ou com função cardíaca comprometida (FE 

entre 50%-55%, infarto do miocárdio, doença valvar com graduação³moderada); 6. 

baixa dose de antraciclina (doxorrubicina< 250mg/m2, epirrubicina< 600mg/m2) 

seguido de trastuzumabe (Armenian et al., 2017). 

 
2.6 Estratégias de Prevenção da Cardiotoxicidade 
 A prevenção e a detecção precoce são primordiais na abordagem dos 

pacientes com câncer (Zamorano et al., 2016).  
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 Duas estratégias têm sido usadas para prevenir a cardiotoxicidade. A primeira 

consiste em diminuir o potencial cardiotóxico do agente quimioterápico, que pode ser 

através da infusão contínua, ainda assim controversa e contraindicada em crianças 

pelos resultados insatisfatórios apresentados. Pelo uso da doxorrubicina lipossomal, 

cuja farmacocinética é modificada sem comprometer a sua eficácia, ou também com 

o uso de antraciclinas menos tóxicas como a epirrubicina e idarrubicina. No entanto, 

uma recente revisão sistemática que comparou a doxorrubicina e a epirrubicina não 

mostrou diferença significativa (Chang et al., 2017). Já a segunda estratégia, consiste 

em se utilizar um agente cardioprotetor (Vejpongsa, Pimprapa e Yeh, 2014). 

 As antraciclinas fazem parte de muitos estudos de prevenção. E a possibilidade 

de identificar os pacientes com risco de desenvolver cardiotoxicidade com a dosagem 

de troponina, fez surgir diferentes estratégias farmacológicas (Cardinale et al., 2006). 

Com isso, um recente estudo multicêntrico investigou 273 pacientes submetidas a 

tratamento com antraciclinas cujo objetivo foi avaliar a resposta do enalapril 

introduzido precocemente. No entanto a incidência de elevação da troponina de 23% 

no grupo que utilizou a estratégia preventiva, comparada com a incidência de 26% no 

outro grupo em que o enalapril foi introduzido somente após a elevação da troponina, 

sugeriu benefício do enalapril apenas na presença de disfunção ventricular (Cardinale 

et al., 2018). 

 Os betabloqueadores foram também avaliados. Estudo recente revelou que a 

diminuição da ativação dos receptores beta-adrenérgicos resultante do estresse 

oxidativo causado pelo uso da doxorrubicina pode ser prevenido com uso do carvedilol 

(Park e Steinberg, 2018). Outros estudos também revelaram benefício com o uso de 

betabloqueador. O metoprolol foi avaliado associado ao candesartan, bloqueador do 

receptor da angiotensina (BRA), em outro estudo com 130 pacientes portadoras de 

câncer de mama e submetidas a tratamento adjuvante com 5-FU, epirrubicina e 

ciclofosfamida. As pacientes foram divididas em 4 grupos: candesartan+ metoprolol, 

candesartan+ placebo, metoprolol+ placebo e placebo+ placebo. O desfecho principal 

foi a alteração da FE em relação à basal após o término da terapia adjuvante, pela 

ressonância magnética. A queda da FE foi significativamente menor nos grupos que 

receberam candesartan 0,8% quando comparadas aos demais 2,6% (Gulati et al., 

2016). Outro betabloqueador, como o bisoprolol foi associado ao perindopril, um 

inibidor do receptor da enzima conversora da angiotensina (IECA), em estudo cujo 

desfecho primário foi o remodelamento ventricular esquerdo, também avaliado pela 
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ressonância magnética em pacientes portadoras de câncer de mama HER2 positivo. 

Nesse estudo o bisoprolol e o perindopril atenuaram a queda da FE, mas não preveniu 

o remodelamento avaliado pelo volume diastólico final do VE indexado (Pituskin et al., 

2017). 

 Outro estudo, CECCY, com 200 pacientes portadoras de câncer de mama tipo 

HER2 positivo, que fizeram uso de 240mg/m2 de antraciclina e receberam carvedilol 

ou placebo até o termino da quimioterapia, revelou 13,5% a 14,5% de 

cardiotoxicidade. E embora  o carvedilol tenha reduzido significativamente os níveis 

de troponina, não apresentou impacto na redução precoce da FE, comparado ao 

placebo (Avila et al., 2018).  

 Por outro lado, um estudo ainda em andamento, SAFE-HEarT, avaliará a 

segurança cardíaca do tratamento alvo para câncer de mama HER2 positivo, testando 

a hipótese que o trastuzumabe e o pertuzumabe podem ser iniciados ou mantidos em 

pacientes com disfunção ventricular leve, ou seja, com FE entre 40 a 49%, desde que 

associado ao acompanhamento cardiológico e tratamento protetor com beta 

bloqueador e/ou IECA. Além disso esse estudo estabelece a importância de se usar 

o GLS como preditor de queda da FE (Lynce et al., 2017). Outro estudo multicêntrico, 

randomizado, SUCCOUR, também ainda em andamento, avaliará o impacto da 

terapia cardioprotetora neuro-hormonal de pacientes em tratamento com antraciclina 

e trastuzumabe, em uma população estágio A da ICC, com risco de cardiotoxicidade. 

É o primeiro estudo randomizado que avaliará se o GLS será parâmetro preditor de 

queda da FE 3D em três anos. Se  bem sucedido, esse estudo ainda permitirá o uso 

do GLS como ferramenta avaliadora da transição do estágio A para o B da ICC, em 

outras populações de pacientes, como os diabéticos (Negishi et al., 2018).  

 Outro fator a ser considerado é o tempo de exposição ao agente 

quimioterápico. Por esse motivo um recente estudo randomizado comparou o 

tratamento com trastuzumabe em seis meses e um ano e concluiu que o grupo com 

seis meses de tratamento apresentou significativamente menos eventos cardíacos 

comparado ao grupo com um ano de tratamento, particularmente se receberam mais 

de três ciclos de antraciclina (Earl et al., 2016). 

 Outra classe de drogas, como as estatinas, também fez parte das estratégias 

de prevenção da cardiotoxicidade. A diferença na queda da FE no grupo que utilizou 

alta dose de estatina foi baseada na habilidade das estatinas em reduzir o estresse 

oxidativo, melhorar a função endotelial e aumentar a biodisponibilidade de óxido 
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nítrico. No entanto mais estudos são necessários para determinar se a administração 

preventiva das estatinas atenua a disfunção do VE (Chotenimitkhun et al., 2015). 

 Portanto muitas estratégias foram propostas para reduzir os efeitos cardíacos 

dos quimioterápicos. Embora sem evidência conclusiva na taxa de sobrevida dos 

pacientes (C et al., 2011), o dexrazoxane foi comprovadamente o único agente 

protetor de cardiotoxicidade relacionada a antraciclinas por períodos prolongados, 

mas contraindicado quando a dose acumulativa da antraciclina < 300mg/m2, 

provavelmente pela toxicidade hematológica (Reichardt et al., 2018). Além disso, 

embora estudo tenha sugerido que dexrazoxane diminui a eficácia da antraciclina no 

tratamento do câncer de mama (Langer, 2014), o dexrazoxane se mostrou eficaz na 

prevenção da alteração de marcadores bioquímicos e medidas ecocardiográficas 

preditoras de cardiotoxicidade tardia, sem surgimento de neoplasias secundárias. 

Mesmo assim, no âmbito da segurança do medicamento, medidas de toxicidade 

hematológica foram desfavoráveis ao uso do dexrazoxane (P. Prata, 2016). 

 

2.7 Biomarcadores e a Injúria Miocárdica 
 Os biomarcadores são variáveis biológicas mensuráveis que fornecem 

informações objetivas a cerca de processos biológicos naturais ou patológicos. São 

mais reprodutíveis que os métodos de imagem por eliminarem fatores técnicos, serem 

independentes de carga e sem variabilidade intra e interoperador. O biomarcador 

perfeito deve melhorar os resultados clínicos por meio de melhor estratificação de 

risco, certeza diagnóstica, monitoramento da progressão da doença e resposta ao 

tratamento além dos testes pré-existentes. Além de gerar resultados precisos e 

reprodutíveis com tempo de resposta rápida, a um custo acessível. A troponina e os 

peptídeos natriuréticos são dois biomarcadores cardíacos para síndrome coronariana 

aguda e IC (Tan e Lyon, 2018). 

 Contudo, a dosagem da concentração plasmática de peptídeos natriuréticos 

como o BNP (Peptídeo Natriurético Tipo B) e NT- Pro BNP (Porção N Terminal do 

Pro-Peptídeo Natriurético Tipo B) é recomendada para afastar IC, mas não para 

estabelecer o diagnóstico, pois existem numerosas causas cardiovasculares e não 

cardiovasculares para elevação dos peptídeos natriuréticos, que podem comprometer 

o seu uso no diagnóstico da IC, como a idade, fibrilação atrial e insuficiência renal 

(Ponikowski et al., 2016).  
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 Enquanto que a TnI (Troponina I Ultrassensível) é um biomarcador considerado 

como o padrão ouro para diagnóstico de injúria miocárdica relacionada a 

cardiotoxicidade (O’Brien, 2008). Além de avaliada em estudo de impacto realizado 

com 703 pacientes portadores de diferentes tipos de neoplasia e submetidos a altas 

doses de antraciclina, no qual a elevação da TnI foi relacionada a risco de variados 

eventos cardíacos, identificando aqueles pacientes que necessitam de maior 

vigilância (Cardinale et al., 2004).  

 Em outro estudo coorte prospectivo que avaliou 78 pacientes portadoras de 

câncer de mama submetidas a tratamento com antraciclina e trastuzumabe, foram 

avaliados oito biomarcadores e nenhum biomarcador foi preditor independente de 

cardiotoxicidade quando se considerou p < 0,05. Mas o estudo apurou que alterações 

precoces de biomarcadores como a elevação da TnI e da Mieloperoxidase estão 

associadas a cardiotoxicidade subsequente (Ky et al., 2014). Além disso, embora 

medidas de troponina usadas para detectar injúria miocárdica alterem com altas doses 

de antraciclinas, o seu papel em pacientes com baixas ou moderadas doses ainda 

não está estabelecido (Sawaya et al., 2012). 

 Por outro lado, estudos recentes mostraram elevação da troponina em 

pacientes que fizeram uso de trastuzumabe e essas pacientes tiveram menor chance 

de recuperação da disfunção ventricular. No entanto, um ponto crucial sobre o uso da 

troponina para a detecção precoce de cardiotoxicidade é o momento da amostragem. 

Por isso amostras de sangue repetidas são necessárias para detectar um possível 

aumento de troponina e isso representa uma limitação para o uso do marcador na 

prática clínica	(Cardinale et al., 2017). 

2.8 Strain Longitudinal Global (GLS) como Preditor de Cardiotoxicidade 

O surgimento do Strain, estudo da deformação miocárdica, trouxe uma nova e 

promissora tecnologia compensatória da baixa acurácia da FE. Inicialmente proposto 

utilizando o doppler tecidual, com o avanço na imagem cardíaca passou a ser 

investigado pelo speckle-tracking (Medical et al., 2016). 

Strain é a quantificação da deformação miocárdica. Quando se compara o 

segmento miocárdico a um objeto linear de comprimento inicial L0, Strain (Ɛ) 

representa a mudança fracionária no comprimento do objeto e pode ser calculada 

como: Ɛ = ∆L/L0 = L-L0/L0, onde ∆L é a alteração do comprimento, e L0 é o 
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comprimento inicial. A deformação miocárdica é uma medida sem unidade específica 

e expressa em percentual (%). Os valores positivos representam alongamento do 

segmento miocárdico e valores negativos representam o encurtamento miocárdico 

(Narang e Addetia, 2018). 

A metodologia de avalição do Strain, mais precisamente do GLS, deve ser feita 

a partir dos múltiplos cortes apicais, AP3L, AP4L e AP2L, pois medidas realizadas em 

um único corte apical têm menor acurácia (Thavendiranathan et al., 2018). Uma meta-

análise que analisou 28 artigos elegíveis, reportou as diferenças em cada componente 

do Strain. E a superioridade do GLS foi explicada pela resolução. Como também, a 

variação do GRS pode ser decorrente da quantidade limitada de tecido contida no 

eixo curto, principalmente em corações não hipertrofiados, pela escolha da região a 

ser analisada, ou de interesse e pelo fato do espessamento ser maior no plano radial. 

Ainda nessa meta-análise, o valor normal do GLS foi determinado com média, -19,7% 

(Yingchoncharoen, Agarwal e Popovi, 2012). Além disso, enquanto uma redução > 

15% é indicativo de cardiotoxicidade (Plana et al., 2014), quando reduz em 8 a 15% 

compreende uma zona cinzenta (Larsen e Mulvagh, 2017). 

 É um forte preditor de cardiotoxicidade nos pacientes com câncer de mama que 

receberam antraciclina com ou sem trastuzumabe, com indicação estabelecida para 

diagnóstico de disfunção ventricular estágio B da ICC (Calle et al., 2018). 

 Além disso, antes que a IC se manifeste os pacientes podem apresentar 

anormalidades cardíacas estruturais ou funcionais assintomáticas (disfunção 

ventricular esquerda sistólica ou diastólica), precursoras da IC. O reconhecimento 

desses precursores é importante porque está relacionado a desfechos desfavoráveis, 

e o início do tratamento reduz a mortalidade em pacientes com disfunção sistólica 

assintomática (Ponikowski et al., 2016). Um recente estudo que avaliou 4.172 

pacientes com IC aguda, concluiu que nesses pacientes o GLS tem maior valor 

prognóstico que a FE do VE, e um aumento de 1% do GLS está associado a uma 

redução de 5% na mortalidade (Park et al., 2018). 

 De boa aplicação clínica, o GLS pode ser usado na investigação da isquemia 

miocárdica bem como na viabilidade, na avaliação da terapia de ressincronização 

cardíaca, na caracterização das cardiomiopatias, na estratificação das doenças 

valvares (Gorcsan e Tanaka, 2011), como também na detecção de cardiotoxicidade 

(Villarraga, Herrmann e Nkomo, 2014).  
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 Um estudo multicêntrico revelou que a disfunção ventricular esquerda esteve 

presente em 19 a 32% dos pacientes em estudos com antraciclina seguido de 

trastuzumabe; e a FE embora usada nas últimas 3 décadas como principal marcador 

de cardiotoxicidade, é um parâmetro menos sensível que a deformação miocárdica 

(Negishi et al., 2018). Além de sensível, o GLS avaliado pelo speckle tracking é um 

marcador que precede a deterioração da FE, reconhecendo pacientes em estágio 

inicial da doença que podem se beneficiar de medidas cardioprotetoras (Khouri et al., 

2012).  

 Portanto a ASE e EACVI recomendam a estimativa do GLS como análise 

ecocardiográfica rotineira para predizer a cardiotoxicidade (Plana et al., 2014).  
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a frequência da disfunção sistólica precoce do ventrículo esquerdo em 

pacientes portadoras de câncer de mama, tratadas com antraciclina associada ou não 

ao trastuzumabe. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
           Avaliar a função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo, bem como a 

função sistólica do ventrículo direito antes do início da antraciclina e ao longo dos 30 

dias, três meses e seis meses de evolução. 

Identificar os fatores associados a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. 
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4 METODOLOGIA 
 
4.1 Desenho do Estudo e População 
 Trata-se de um estudo observacional, longitudinal, analítico e prospectivo.  

 A população do estudo foi constituída de mulheres > 18 anos, portadoras de 

Câncer de Mama, encaminhadas para o serviço de ecocardiografia em hospital da 

rede privada, em Aracaju, Sergipe; oriundas de várias instituições públicas e privadas, 

previamente ao início da quimioterapia com antraciclinas. 

 O cálculo amostral foi de 80 pacientes com amostra inicial não aleatória de 82 

pacientes selecionadas de forma consecutiva para minimizar o viés de amostragem. 

Foram excluídas oito pacientes: uma por apresentar FE< 50% e sete por janela 

ecocardiográfica desfavorável. Das 74 pacientes, 66 compareceram para avaliações 

ecocardiográficas posteriores (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 A amostra de 66 pacientes que compareceram para a segunda avaliação em 

30 dias subsequentes permitiu um acompanhamento longitudinal (Tan et al., 2015).  

A coleta foi iniciada em primeiro de dezembro de 2016 até 28 de setembro de 

2018. 

82 PACIENTES 

8 excluídas  

8 não 
compareceram 

Figura 1: Algoritmo de Pacientes inseridas na pesquisa 

66 PACIENTES 



 30 

As pacientes foram submetidas a quatro exames ecocardiográficos. O primeiro 

realizado antes do tratamento quimioterápico e os demais com 30 dias após ter 

iniciado a quimioterapia, em seguida com três meses e seis meses. No entanto o 

tempo de seguimento de seis meses não permitiu o acompanhamento durante e após 

o tratamento com trastuzumabe (Figura 2). 

 
 

 

 

 

Foi admitido a tolerância de 15 dias para mais e/ou para menos na data de 

realização de cada Ecocardiograma. O tempo de escolha para realização dos exames 

foi baseado em estudos anteriores que avaliaram a função ventricular esquerda após 

ciclos com antraciclina, antes de iniciar o tratamento com trastuzumabe (Sawaya et 

al., 2012) (Cardinale et al., 2015). 

 

4.2 Variável Desfecho 
 O desfecho primário foi a disfunção sistólica ventricular esquerda, 

diagnosticada quando a FE apresentou redução >10% para valor < 53%, 

Figura 2: Linha do Tempo (para Follow up) com o momento de administração do 
quimioterápico e a realização do ecocardiograma. 
ECO, Ecocardiograma; FE, Fração de ejeção; 3D, Fração de ejeção tridimensional; GLS, 
Strain Longitudinal Global; T0, Ecocardiograma basal; T 30 dias, Ecocardiograma com 30 
dias; T 3 meses, Ecocardiograma em 3 meses; T 6 meses, Ecocardiograma em 6 meses. 
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considerando-se tanto a FE Biplanar como a FE 3D, ou ainda redução do GLS >15% 

em relação ao seu valor inicial, apresentados a qualquer momento da avaliação 

ecocardiográfica em 30 dias, três meses ou seis meses, ou seja, durante o tratamento 

quimioterápico. 

 O laudo de cada Ecocardiograma realizado foi encaminhado ao oncologista 

responsável pela paciente. 

 

4.3 Variáveis Clínicas e Sócio Demográficas 
 As variáveis clínicas avaliadas foram: Idade expressa em anos; Medidas 

antropométricas: peso (Kg), altura (m), superfície corpórea (m2) e índice de massa 

corpórea (Kg/m2); Sinais Vitais: frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica e 

diastólica; Comorbidades: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, 

hipercolesterolemia, obesidade, tabagismo e história familiar de doença arterial 

coronariana; Medicamentos em uso durante o tratamento quimioterápico;  

 Todas as pacientes fizeram uso de antraciclina em um dos dois esquemas 

quimioterápicos escolhidos pelo oncologista responsável pela paciente: 

a) ACT: Doxorrubicina 60 mg/m2 e Ciclofosfamida 600 mg/m2 administrados em 4 

ciclos a cada 21 dias, seguidos de Paclitaxel 80 mg/m2 em 12 ciclos semanais. 

Tanto para tratamento adjuvante como neoadjuvante.  

b) FEC: 5-Fluoracil 600 mg/m2; Epirrubicina 90 mg/m2; Ciclofosfamida 600mg/m2, 

em 4 ciclos a cada 21 dias, seguidos de Docetaxel 75mg/m2 também em 4 ciclos 

a cada 21 dias. 

 Nas pacientes cuja imuno-histoquímica com pesquisa do receptor 2 do fator de 

crescimento epidérmico humano (HER2) foi positiva, ou seja, naquelas com HER2 

positivo ou ainda HER2 duvidoso, mas FISH (Fluorescence in Situ Hybridization) 

positivo, o tratamento foi adjuvante. O Trastuzumabe foi iniciado após o término dos 

ciclos com antraciclina, durante um ano, e administrado por via intravenosa, em 

dezoito aplicações a cada 21 dias, com dose de ataque de 8 mg/Kg, seguida de 

manutenção com 6 mg/m2 (Gripp et al., 2018).  

 

4.4 Procedimento Ecodopplercardiográfico 
 O equipamento utilizado foi Epic 7 Philips Medical Systems LTDA, com 

transdutor matricial X5-1 e software de quantificação automática denominado 

Automated Cardiac Motion Quantification (ACMQ) (King et al., 2016). O protocolo para 
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monitorização durante tratamento quimioterápico foi estabelecido pela Sociedade 

Americana de Ecocardiografia (ASE) e Europeia de Imagem Cardiovascular (EACVI) 

(Plana et al., 2014). 

 O setor e a profundidade foram ajustados para adquirir uma visualização ideal 

de todo o miocárdio do ventrículo esquerdo no mais alto frame rate possível. A 

aquisição foi obtida no final da expiração. Foram adquiridos três ciclos cardíacos do 

AP3L, AP4L e AP2L e gravados para análise subsequente (Tan et al., 2015) 

 O cálculo da FE do ventrículo esquerdo foi realizado pelos seguintes métodos: 

a) Método bidimensional de Teicholz através da seguinte fórmula: volume 

diastólico final – sistólico final, dividido pelo volume diastólico final. Essa técnica 

utilizou medidas lineares (Lang et al., 2015). 

b) Método biplanar de discos ou Simpson com o software ACMQ a partir da 

aquisição do AP3L, AP4L e AP2L com delineamento automático da borda e em 

seguida corrigido manualmente. O ventrículo foi dividido em uma série de 

discos de igual altura. O volume de cada disco foi calculado pela área x altura 

e a soma de todos os volumes dos discos determinou o volume ventricular. 

Uma vez avaliados os volumes diastólico e sistólico, a fração de ejeção foi 

calculada pelo volume de ejeção dividido pelo volume telediastólico. O volume 

de ejeção foi a diferença entre os volumes diastólico e sistólico (Lang et al., 

2015). 

c) Método tridimensional, método volumétrico de maior acurácia, feita aquisição 

de todo o ventrículo esquerdo, maximizando a resolução temporal sem 

comprometer a resolução espacial, pelo “full-volume”. Após a marcação dos 

pontos, iniciando no anel, seguido da região apical, o volume ventricular 

esquerdo adquiriu sua forma de maneira semiautomática e a FE calculada a 

partir dos volumes sistólico e diastólico final do ventrículo esquerdo. Este 

método requer uma perfeita janela acústica (Lang et al., 2015). 

Foi considerado como valor normal FE> 53% para as três modalidades da FE 

(FE 2D, como FE biplanar e FE 3D) (Plana et al., 2014). 

 O cálculo do Strain longitudinal global do ventrículo esquerdo 2D foi realizado 

por meio do speckle tracking. Os ciclos cardíacos foram adquiridos e selecionados no 

ACMQ. Em seguida o cálculo da quantificação da deformação foi iniciado a partir do 
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ciclo AP3L, seguido do AP4L e AP2L. As medidas foram então ajustadas 

manualmente sempre que necessário e após o cálculo da deformação miocárdica em 

cada ciclo, o GLS pôde ser demonstrado em mapa polar ou bull’s eye. Quanto mais 

vermelha a coloração, maior a deformação miocárdica. Foi considerado valor normal 

de -20% (Lang et al., 2015). 

Esses cálculos foram realizados de acordo com a última recomendação para 

quantificação das câmaras cardíacas em adultos pela ASE e EACVI (Lang et al., 

2015). 

A mesma publicação serviu como base para cálculo da função sistólica do 

ventrículo direito, avaliada pelos seguintes parâmetros: 

a) Mudança da área fracional do VD ou FAC=100 x Área do VD na diástole - área 

do VD na sístole/ área do VD na diástole, com valor normal ³ 35% 

b) TAPSE, ou a excursão sistólica do anel tricuspídeo, foi medida pelo modo M, 

entre o final da diástole e o pico sistólico. Considerado valor normal ³ 1,7cm. 

c) S’ velocidade de pico sistólico do anel tricuspídeo lateral, avaliada pelo doppler 

tecidual em cm/s no corte apical quatro câmaras, com valor normal³ 9,5cm/s 

(Lang et al., 2015). 

Posteriormente foi feita avaliação da função diastólica do ventrículo esquerdo 

pelos seguintes parâmetros: 

a) Fluxo diastólico mitral com avaliação das velocidades das ondas E, A e relação 

E/A com Doppler pulsátil. 

b) Velocidades de e’ com amostra do Doppler tecidual posicionada no anel septal, 

anel lateral e em seguida calculada a relação E/e’ média. Os valores normais 

foram e’ septal >7 cm/s; e’ lateral >10cm/s e E/e’ média< 14. 

c) Índice do volume atrial esquerdo calculado com aquisição dos cortes apical 

quatro e duas câmaras, iniciando antes da abertura da valva mitral. O cálculo 

foi feito por meio do método de discos e posteriormente indexado pela 

superfície corpórea. O valor normal estabelecido foi < 34ml/m2.        

d) Velocidade máxima de regurgitação da valva tricúspide, cujo valor normal 

determinado como ponto de corte < 2,8 cm/s. 

A partir dos cálculos realizados, a função diastólica do ventrículo esquerdo foi 

classificada em normal se mais da metade das variáveis estivessem dentro da 

normalidade. Além disso foi considerada disfunção diastólica se mais da metade dos 
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parâmetros avaliados estivessem acima dos valores de pontos de corte; e 

considerada inconclusiva se os parâmetros se apresentassem como metade dentro 

da normalidade. Em se tratando de pacientes com FE preservada ou deprimida, 

quando a velocidade da onda E £ 50cm/s, relação E/A £ 0,8, a pressão de átrio 

esquerdo é normal ou baixa e a disfunção diastólica classificada em tipo I 

(anteriormente conhecida como déficit do relaxamento). Já quando a relação E/A >2, 

a pressão de átrio esquerdo está elevada e a disfunção diastólica é classificada em 

tipo III. Quando a velocidade da onda E > 50 cm/s e a relação E/A £ 0,8, ou se > 0,8, 

mas <2, foi necessário considerar os outros parâmetros, como o pico de velocidade 

da regurgitação tricúspide com o Doppler contínuo que >2,8 cm/s indicou aumento da 

pressão de enchimento (anteriormente como padrão pseudonormal), o mesmo 

quando a relação E/e’³ 14 (Nagueh et al., 2016). 

Todos os exames foram executados por um único observador, os cálculos 

foram repetidos e os valores considerados foram resultantes da média de medidas.  

Além disso a análise de consistência interna das medidas do GLS foi realizada por 

meio do a de Cronbach (Landis e Koch, 2012) e a interpretação dos resultados feita 

a partir da Tabela 1. 

 
Tabela 1 Consistência interna do questionário segundo o valor de a de Cronbach. 
Valor de alfa Consistência interna 
Maior do que 0,8 Alta confiabilidade 

De 0,8 a 0,61 Substancial 

De 0,6 a 0,41 Moderado 

De 0,4 a 0,21  Razoável 

Menor do que 0,21 Pequeno 
Fonte: Landis, J. R., Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. 
Biometrics. 33:159. 
 
 
4.5 Aspectos Éticos 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do Hospital Universitário/Universidade Federal de Sergipe, sob o número 

do parecer 2.659.902, CAAE número 87240718.9.0000.5546. Todas as etapas 

estiveram de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que 

dispõe sob diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas em seres humanos.  
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Além disso, todas as participantes foram informadas do objetivo da pesquisa e 

assinaram termo de consentimento livre e esclarecido, cientes de que não haveria 

danos diante da desistência de participação. Após a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, cada paciente foi submetida a uma anamnese 

quando foram coletadas as variáveis clínicas e sócio demográficas. 

 

4.6 Análise Estatística 

 As variáveis numéricas foram descritas como média e desvio padrão, 

atendendo ao pressuposto de normalidade. Quanto às variáveis categóricas utilizou-

se frequência simples e relativas com respectivo intervalo de confiança para 95% 

quando pertinente. 

Para estimativa do IC 95 % foi utilizado a técnica de "bootstrap" com simulação 

de 5000 reamostragens com reposição. Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov 

para avaliar o pressuposto de normalidade. E para o teste de hipóteses relativas às 

variáveis categóricas utilizou-se o teste Qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher 

quando mais adequado. 

A avaliação das variáveis quantitativas (GLS, FE, Velocidade E, relação E/A, 

relação E/e, TAPSE e FAC) ao longo do tempo basal, 30 dias, três meses e seis 

meses foi realizada com uma ANOVA de medições repetidas. Os pressupostos do 

método, nomeadamente a distribuição normal dessas medições nos quatro momentos 

e esfericidade da matriz de variância-covariância foram avaliados, respectivamente, 

com teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lillefors (para os três momentos) 

e com o teste de M de Box. Para identificar quais pares de médias diferiam entre si, 

procedeu-se à comparação múltipla de médias com correção de Bonferroni. 

A comparação entre os grupos com disfunção e sem disfunção foi realizada por 

meio do teste t de Student, para as variáveis quantitativas, atendendo o pressuposto 

de normalidade. O nível de confiança foi 0,05 para erro α com poder de 0,80 e os 

testes assumidos como bicaudais.  

Além disso, utilizou-se para realizar os cálculos estatísticos o programa SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) versão 23.0 para teste. 
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5 RESULTADOS 
 
5.1 Características Gerais da Amostra 
 

Foram estudadas 66 pacientes portadoras de Câncer de Mama, cujas 

características gerais encontram-se descritas na Tabela 2.  
 

Tabela 2 Características Gerais da Amostra 
Características Gerais da Amostra N= 66 (%) 

Idade (anos) 50,1 ±11,7  

Assintomáticos 65 (98,5) 

HAS  25 (37,9) 

Diabetes Mellitus 4 (6,1) 

Hipercolesterolemia  18 (27,3) 

Obesidade  8 (12,1) 

Tabagismo  3 (4,5) 

Antecedentes DAC  8 (12,1)  

IECA ou BRA 21 (31,8) 
Valores expressos na forma de percentagem (%). 
HAS, Hipertensão Arterial Sistêmica; DAC, doença arterial coronariana; ANT, antraciclina; IECA, 
Inibidor da enzima conversora da angiotensina; BRA, Bloqueador dos receptores da angiotensina. 
 
 A idade média das 66 pacientes foi de 50,1 ± 11,7 anos com mínima de 21,0 e 

máxima de 77,0 anos.  

 Quanto aos sintomas observou-se que 65 (98,5%) das 66 pacientes eram 

assintomáticas antes do início da quimioterapia e apenas uma paciente descreveu o 

sintoma de dispneia.  

 Em relação ao histórico familiar, 8 (12,1%) pacientes declararam história 

familiar de DAC. Já em relação às comorbidades associadas, 25 (37,9%) das 66 

pacientes declararam serem portadoras de HAS, 18 (27,3%) de hipercolesterolemia, 

8 (12,1%) de obesidade, 4 (6,1%) de diabetes e apenas 3 (4,5%) pacientes 

declararam serem tabagistas. Além disso das 25 pacientes portadoras de HAS, 21 

(31,8%) faziam uso de IECA ou BRA e nenhuma paciente estava em uso de carvedilol. 

 Quanto ao tratamento, em 22 (33%) das 66 pacientes o tratamento foi 

adjuvante e 44 (66,7%) foram submetidas ao tratamento neoadjuvante, quando a 

quimioterapia foi realizada antes do tratamento cirúrgico. 
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Ainda em relação às características da amostra, todas fizeram uso de 

antraciclina e em nenhuma foi excedida a dose máxima acumulativa de antraciclina 

(doxorrubicina, 240 mg/m2, epirrubicina, 360 mg/m2) (Armenian et al., 2017). 

Todas as pacientes foram submetidas a biópsia, com realização da análise 

imuno-histoquímica e classificação molecular dos tumores. Nesta análise se verificou 

que das 66 pacientes, 44 apresentaram tumor do tipo Luminal, sendo 36 do grupo 

Luminal B e 8 do grupo Luminal A; outras 13 pacientes apresentaram tumor do grupo 

HER2 positivo, 7 pacientes com tumores classificados no grupo basal ou triplo 

negativo e ainda 2 pacientes não apresentaram laudo imuno-histoquímico (Figura 3).  

 

 
Figura 3 Classificação Molecular realizada com Imuno-histoquímica dos Tumores de Mama 
  

 

O óbito ocorreu em 5 pacientes, 7,5% da população, entre o período de 30 dias 

a três meses de tratamento. 

 

5.2 Avaliação da Função Sistólica do Ventrículo Esquerdo 
Considerando-se a variável desfecho disfunção sistólica do ventrículo 

esquerdo, com os três critérios metodológicos, como a FE biplanar, FE 3D e o GLS, 

66 pacientes foram avaliadas em 30 dias, 63 aos três meses e 53 aos seis meses de 

tratamento. A respectiva frequência de disfunção sistólica ao longo do tempo foi 

ilustrada na Tabela 3. 
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Tabela 3 Frequência de disfunção sistólica ao longo do tempo e seu respectivo intervalo de confiança 
Disfunção % (n/N)1 IC 95% 
30 dias 25,8 (17/66) 16,7 a 33,3 

3 meses 27,0 (17/63) 17,5 a 36,5 

6 meses 34,0 (18/53) 22,6 a 45,3 
1Valores expressos na forma de percentagem (%) e frequência simples n/N. 
IC (Intervalo de Confiança) 95% 
 

 
 
 Em 30 dias, 17 (25,8%) das 66 pacientes desenvolveram disfunção (IC 95%, 

16,7% a 33,3%). Aos três meses também 17 (27%) das 63 pacientes apresentaram 

disfunção (IC, 17,5% a 36,5%). Em seis meses, 18 das 53 pacientes, com frequência 

de disfunção de 34% (IC 95%, 22,6% a 45,3%). 

 Ainda em 30 dias após a primeira dose da quimioterapia com antraciclina a 

média de idade foi 53,1±14,0 anos e 49±10,8 anos nos grupos com e sem disfunção 

respectivamente.  

Em relação aos sintomas, 11 (64,7%) das 17 pacientes no grupo com disfunção 

e 41 (83,7%) das 49 pacientes sem disfunção, permaneceram assintomáticas. A 

astenia foi o sintoma mais frequente e ocorreu em 5 (29,4%) pacientes no grupo com 

disfunção e em 3 (6,1%) pacientes no grupo sem disfunção. O segundo mais 

frequente foi a palpitação em 2 (11,8%) pacientes no grupo com disfunção e também 

em 2 (4,1%) pacientes no grupo sem disfunção. Quanto às comorbidades, das 17 

pacientes com disfunção, 9 (52,9%) declaram serem portadoras de HAS, 7 (41,2%) 

de hipercolesterolemia, 2 (11,8%) de obesidade e tabagismo, e apenas 1 (5,9%) 

declarou ser diabética. Já no grupo sem disfunção, das 49 pacientes, 16 (32,7%) 

declararam serem portadoras de HAS, 6 (12,2%) de obesidade, 3 (6,1%) de diabetes 

e apenas 1 (2%) era tabagista. 

O antecedente familiar de DAC esteve presente em 8 (16,3%) das 49 pacientes 

sem disfunção. 

 Quanto ao uso de terapia medicamentosa associada, 4 (23,5%) das 17 

pacientes com disfunção, e 17 (34,7%) das 49 pacientes sem disfunção faziam uso 

de IECA ou BRA. Todas essas características encontram-se descritas na Tabela 4. 
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Tabela 4 Comparação entre os grupos com e sem disfunção sistólica do ventrículo esquerdo após 30 
dias de tratamento quimioterápico 
Características COM Disfunção 

N= 17 (25,8%) 
SEM Disfunção 
N=49 (74,2%) 

 Valor de p 

Idade (anos) 53,1± 14,0 49,0± 10,8 0,227 

Assintomáticos 11 (64,7) 41 (83,7) 0,165 

Dispneia 0  7 (14,3) 0,177 

Edema  0  2 (4,1) 1 

Palpitação 2 (11,8) 2 (4,1) 0,271 

Precordialgia 1(5,9) 0 (98,5) 0,258 

Astenia  5 (29,4) 3 (6,1) 0,023 

HAS 9 (52,9) 16 (32,7) 0,157 

Diabetes 1 (5,9) 3 (6,1) 1 

Hipercolesterolemia 7 (41,2) 11 (22,4) 0,205 

Obesidade 2 (11,8) 6 (12,2) 1 

Tabagismo 2 (11,8) 1 (2) 0,160 

Antecedentes DAC 0  8 (16,3) 0,101 

IECA ou BRA 4 (23,5) 17 (34,7) 0,054 
Valores expressos em média e desvio padrão. Demais valores como %. 
HAS, Hipertensão Arterial Sistêmica; DAC, doença arterial coronariana; ANT, antraciclina; TZB, 
trastuzumabe; IECA, Inibidor da enzima conversora da angiotensina; BRA, Bloqueador dos receptores 
da angiotensina. 
 

Na subsequente avaliação aos três meses de tratamento quimioterápico a 

média de idade foi 52,70 ± 8,9, nas 17 pacientes com disfunção e 49,0 ± 10,8 nas 46 

pacientes sem disfunção.  

Quanto aos sintomas, 11 (64,7%) das 17 pacientes com disfunção e 41 (83,7%) 

das 49 pacientes sem disfunção, permaneceram assintomáticas. O sintoma mais 

frequente dentre as pacientes com disfunção foi o edema em 5 (29,4%) pacientes, 

seguido de astenia em 4 (23,5%), e palpitação em 3 (17,6%); além de anemia e 

precordialgia em 2 (11,8%) das 17 pacientes com disfunção. Já no grupo sem 

disfunção o sintoma mais frequente foi a dispneia, em 5 (10,9%) pacientes, seguido 

de astenia em 4 (8,7%); edema e palpitação em 3 (6,5%) das 46 pacientes.  

Em relação aos fatores de risco, das 17 pacientes com disfunção 8 (47,1%) 

declararam serem portadoras de HAS e hipercolesterolemia e apenas 1 (5,9%) de 
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obesidade e tabagismo, enquanto que nenhuma paciente declarou ser portadora de 

diabetes.  

O antecedente de DAC esteve presente apenas em 7 (15,2%) das 46 pacientes 

sem disfunção. 

 Em relação à terapia medicamentosa cardiovascular, 6 (35,3%) das 17 

pacientes com disfunção e 13 (28,3%) das 46 pacientes do grupo sem disfunção 

fizeram uso de IECA ou BRA. Essas características estão descritas na Tabela 5. 

 
Tabela 5 Comparação entre os grupos com e sem disfunção sistólica do ventrículo esquerdo após três 
meses de tratamento quimioterápico 
Características COM Disfunção 

N= 17 (27%) 
SEM Disfunção 

N=46 (73%) 
 Valor de p 

Idade (anos) 52,70± 8,9 47,52± 11,68 0,103 

Assintomáticos 11 (64,7) 36 (78,3) 0,333 

Dispneia 3 (17,6) 5 (10,9) 0,671 

Edema  5 (29,4) 3 (6,5) 0,028 

Palpitação 
Anemia 

3 (17,6) 

2 (11,8) 

3 (6,5) 

0 

0,33 

0,07 

Precordialgia 2 (11,8) 2 (4,3) 0,293 

Astenia  4 (23,5) 4 (8,7) 0,195 

HAS 8 (47,1) 14 (30,4) 0,246 

Diabetes 0 3 (6,5) 0,557 

Hipercolesterolemia 8 (47,1) 12 (26,1) 0,135 

Obesidade 1 (5,9) 3 (6,5) 1 

Tabagismo 1 (5,9) 3 (6,5) 1 

Antecedentes DAC 0  7 (15,2) 0,175 

IECA ou BRA 6 (35,3) 13 (28,3) 0,758 
 Valores expressos em média e desvio padrão. Demais valores como %. 
HAS, Hipertensão Arterial Sistêmica; DAC, doença arterial coronariana; ANT, antraciclina; TZB, 
trastuzumabe; IECA, Inibidor da enzima conversora da angiotensina; BRA, Bloqueador dos receptores 
da angiotensina. 
 

 

Aos seis meses de tratamento, das 18 pacientes com disfunção, 10 (55,6%) 

declararam HAS, 8 (44,4%) hipercolesterolemia e 2 (11,1%) pacientes declararam 

diabetes, obesidade e tabagismo. Quanto à história familiar, das 18 com disfunção 
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apenas 1 (5,6%) declarou antecedente de DAC. Já no grupo sem disfunção, eram 5 

(14,3%) pacientes com antecedente de DAC. 

 Além disso 4 (22,2%) das 18 pacientes com disfunção, e 12 (24,3%) das 35 

sem disfunção receberam IECA ou BRA. Todas essas características encontram-se 

descritas na Tabela 6.  
 
Tabela 6 Comparação entre os grupos com e sem disfunção sistólica do ventrículo esquerdo após seis 
meses de tratamento quimioterápico 
Características COM Disfunção 

N= 18 (34%) 
SEM Disfunção 

N=35 (66%) 
 Valor de p 

Idade (anos) 53,27± 11,98 48,85± 9,93 0,159 

Assintomáticos 8 (44,4) 21 (60) 0,384 

Dispneia 5 (27,8) 6 (17,1) 0,478 

Edema  5 (27,8) 9 (25,7) 1 

Palpitação 
Anemia 

5 (27,8) 

1 (5,6) 

4 (11,4) 

0 

0,245 

0,340 

Precordialgia 3 (16,7) 1 (2,9) 0,108 

Astenia  5 (27,8) 5 (14,3) 0,279 

HAS 10 (55,6) 11 (31,4) 0,138 

Diabetes 2 (11,1) 1 (2,9) 0,263 

Hipercolesterolemia 8 (44,4) 8 (22,9) 0,125 

Obesidade 2 (11,1) 5 (14,3) 1 

Tabagismo 2 (11,1) 2 (5,7) 0,598 

Antecedentes DAC 1 (5,6) 5 (14,3) 0,651 

IECA ou BRA 4 (22,2) 12 (24,3) 0,530 
Valores expressos em média e desvio padrão. Demais valores como %. 
HAS, Hipertensão Arterial Sistêmica; DAC, doença arterial coronariana; ANT, antraciclina; TZB, 
trastuzumabe; IECA, Inibidor da enzima conversora da angiotensina; BRA, Bloqueador dos receptores 
da angiotensina. 
 

Quantos aos três critérios metodológicos, a média da FE Biplanar anterior ao 

tratamento quimioterápico foi 62,63 ± 5,58, reduziu para 60,08 ± 4,93 em 30 dias; para 

60,21± 5,13 em três meses e chegou a 59,59 ± 5,27 aos seis meses. Já a FE 3D, cuja 

média basal de 61,78 ± 6,14, em 30 dias chegou a 60,37± 5,29, em três meses a 

60,27± 5,09 e ao final dos seis meses de tratamento atingiu 59,07 ± 4,71. Quanto ao 

GLS, no exame basal mostrou uma média de -20,19± 2,15, reduziu em 30 dias para -
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18,96 ± 2,14, em três meses para -18,67 ± 2,47, e chegou a -18,19 ± 2,75 aos seis 

meses de tratamento. Como também aos três meses de tratamento, das 17 (de 63) 

pacientes com disfunção, 7 (41%) apresentaram reversibilidade aos seis meses de 

tratamento. 

Todos esses dados encontram-se descritos na Tabela 7 e refletem o 

comportamento dos três critérios metodológicos usados no diagnóstico de disfunção 

sistólica ventricular esquerda. 

 
Tabela 7 Resultados dos parâmetros ecocardiográficos de função sistólica medidos antes e ao longo 
do tratamento quimioterápico                               
Variáveis 
 

Basal 30 dias 3 meses 6 meses 

FE Biplanar 62,63 ± 5,58 60,08 ± 4,93 60,21 ± 5,13 59,59 ± 5,27 

FE 3D 61,78 ± 6,14 60,37 ± 5,29 60,27 ± 5,09 59,07 ± 4,71 

GLS -20,19 ± 2,15 -18,96 ± 2,14 -18,67 ± 2,47 -18,19 ± 2,75 
Valores expressos em média e desvio padrão  
FE Bp, Fração de Ejeção Biplanar; FE 3D, Fração de Ejeção 3D; GLS, Strain Longitudinal Global 
 
 

Esse comportamento foi também demonstrado nas seguintes representações 

gráficas. 

 

 
 
 

Figura 4: Representação Gráfica da FE Biplanar aos seis meses 
FE, Fração de ejeção 
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Além disso, a análise da confiabilidade dos resultados das medidas do GLS 

(basal, 30 dias, três e seis meses apresentou valor de a de Cronbach = 0,855, 

indicando alta confiabilidade. 

 
5.2 Avaliação da Função Diastólica do Ventrículo Esquerdo 

Das 66 pacientes inseridas na pesquisa, 30 (45%) apresentaram disfunção 

diastólica tipo I (IC, 33,3 a 54,6) no período basal. Aos 30 dias de tratamento com 

antraciclina, 31 (47%) das 66 pacientes (IC, 34,9 a 56,1) também apresentaram 

disfunção diastólica. De maneira semelhante, 35 (55%) das 63 pacientes (IC, 42,9 a 

65,1) e 29 (54%) das 53 pacientes (IC, 39,6 a 66) apresentaram disfunção diastólica 

aos três e seis meses respectivamente. A frequência de disfunção diastólica encontra-

se descrita na Tabela 8. 
Tabela 8 Frequência de disfunção diastólica ao longo do tempo e seu respectivo intervalo de confiança 
Disfunção Diastólica do VE % (n/N)1 IC 95% 
Basal 45 (30/66) 33,3 a 54,6 

30 dias 47 (31/66) 34,9 a 56,1 

3 meses 55 (35/63) 42,9 a 65,1 

6 meses 54 (29/53) 39,6 a 66 
1Valores expressos na forma de percentagem (%) e frequência simples n/N. 
IC (Intervalo de Confiança) 95% 
 

Figura 5: Representação Gráfica da redução do GLS aos seis meses 
GLS, Strain Longitudinal Global 
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De todas as pacientes com disfunção diastólica apenas uma apresentou 

disfunção tipo II (aumento da pressão de enchimento) já aos 30 dias de tratamento, 

permanecendo nesta classificação até o final do estudo, enquanto que as demais 

pacientes com disfunção diastólica foram classificadas como do tipo I. 

Aos 30 dias de tratamento quimioterápico, dentre as 36 pacientes cuja função 

diastólica foi normal no ecocardiograma basal, 8 (22%) evoluíram para disfunção 

diastólica tipo I. Já aos 3 meses 9 (25%) pacientes e aos seis meses 11 (30%) 

pacientes apresentaram disfunção diastólica. 

 

 
Tabela 9 Resultados dos parâmetros ecocardiográficos de função diastólica medidos antes e durante 
a quimioterapia                              
Variáveis Basal 30 dias 3 meses  6 meses 
E 80,94 ± 19,98 77,82 ± 19,43 74,81 ±17,66 74,86 ±18,51 

E/A 1,16 ± 0,47 1,12 ± 0,44 1,06 ± 0,42 1,11 ± 0,44 

E/e’ 8,92 ± 2,15 8,71 ± 2,27 8,50 ± 2,07 8,65 ± 2,22 

Índice Vol AE 26,54 ± 17,53 24,76 ± 6,2 24,59 ± 5,66 24,31 ± 7,26 

Veloc Reg 
Tricúspide 

2,16 ± 0,22 2,11 ± 0,24 2,0 ± 0,25 2,0 ± 0,24 

Valores expressos em média e desvio padrão  
E, Velocidade da onda E, E/A, Relação das Velocidades das ondas E e A; E/e´, Relação das 
velocidades E/e´ média; índice Vol AE, Índice Volume; Vel Reg Tricúspide, Velocidade de Regurgitação 
Tricúspide 
 
 

Quanto aos parâmetros diagnósticos de disfunção diastólica, ocorreu uma 

redução média da velocidade de E de 8,9 ± 2,5 IC 95 % 2,1 a 15,7 (p=0,004) entre 

basal e 3 meses. Já entre o basal e 6 meses a velocidade de E reduziu de 7,4 ± 1,9 

IC 95 % 2,0 a 12,7 (p=0, 003). Enquanto a relação E/A apresentou redução média de 

0,17 ± 0,06 IC 95 % 0,014 a 0,32 (p=0,025) entre basal e 3 meses. Entre 30 dias e 3 

meses a média da relação E/A reduziu de 0,14 ± 0,05 IC 95 % 0,001 a 0,27 (p=0,047). 

O comportamento da Velocidade de E e da relação E/A foram demonstrados 

nas seguintes representações gráficas. 
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5.3 Avaliação da Função Sistólica do Ventrículo Direito 

Quanto ao ventrículo direito, embora o parâmetro S’ não tenha apresentado 

alteração entre o período basal e os seis meses, a FAC apresentou redução linear 

entre o período basal e os seis meses. Já o TAPSE apresentou uma redução 

Figura 6: Representação Gráfica da Velocidade de E aos seis 
meses 
E, Velocidade da onda E 
 

Figura 7: Representação Gráfica da relação E/A aos seis meses 
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significativa entre o basal e os 30 dias, sem, no entanto, apresentar variação ao final 

dos seis meses de tratamento.  

Essas alterações encontram-se descritas nas seguintes representações 

gráficas. 

  
 

 

 
 

Figura 8: Representação Gráfica da redução do TAPSE aos seis 
meses 
TAPSE, Excursão sistólica do anel tricuspídeo 
 
 

Figura 9: Representação Gráfica da redução do FAC aos seis 
meses 
FAC, Redução da área fracional do ventrículo direito 
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6 DISCUSSÃO 
Nesse estudo foram avaliadas 66 pacientes portadoras de câncer de mama 

submetidas a tratamento com antraciclina associada ou não ao trastuzumabe.  

A análise da função sistólica do VE demonstrou que a disfunção sistólica 

ocorreu precocemente aos 30 dias de tratamento com frequência de 25,8%, e 

permaneceu elevada ao longo dos seis meses, chegando a 34%.  

Quanto às diferentes modalidades representantes da variável desfecho 

disfunção sistólica do VE, como FE biplanar, FE 3D e GLS, o GLS reduziu 10% aos 

seis meses de tratamento, se mostrando mais forte e mais precoce preditor quando 

comparado à FE Biplanar e FE 3D, que apresentaram uma redução média de 4,85% 

e 4,38% respectivamente ao final dos seis meses. Outro fator a ser considerado é que 

aos seis meses, apenas 16 das 53 pacientes ou 30,2% (IC, 18,9 a 39,6) não 

apresentaram disfunção sistólica em qualquer avaliação. 

Quanto a análise da função diastólica, houve uma crescente redução da 

velocidade da onda E, como também da relação E/A. Embora a frequência de 

disfunção diastólica tipo I no período basal (45%) e aos 30 dias (47%) tenham sido 

semelhantes e aumentado aos três e seis meses para 55% e 54% respectivamente. 

Logo a função sistólica alterou mais precocemente, visto que no período basal, 30 

pacientes ou 45% já apresentavam disfunção diastólica tipo I. 

No que se refere ao estudo do ventrículo direito, a FAC apresentou redução 

linear entre o período basal e os seis meses. Já o TAPSE apresentou uma redução 

significativa entre o basal e os 30 dias, sem, no entanto, apresentar variação ao final 

dos seis meses de tratamento. 

Achados semelhantes foram encontrados na literatura. Estudo que avaliou 81 

pacientes consecutivamente, também com semelhante média de idade de 50,1 ± 11,7 

anos, revelou uma frequência de cardiotoxicidade de 30% em 12 meses e uma 

redução do GLS em 11% foi considerado preditor de cardiotoxicidade, enquanto a 

velocidade da onda e’ não apresentou alterações (Negishi et al., 2013). Fei et al., em 

2016, avaliaram 95 pacientes portadoras de cancer de mama tratadas com 

antraciclina seguida de trastuzumabe e submetidas a ecocardiogramas seriados; a 

cardiotoxicidade foi definida como uma redução da FE > 10% para valor < 53%, com 

ou sem sintomas clínicos, e encontraram uma frequência de disfunção sistólica de 

20%. 
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Em 2017, Boyd et al. avaliaram 140 pacientes com objetivo de detectar a 

disfunção sistólica ventricular esquerda subclínica e reportaram que 22% das 

pacientes apresentaram disfunção sistólica pelo GLS e 9% pela FE, demonstrando 

que o GLS é mais sensível para detectar a disfunção ventricular esquerda subclínica 

imediatamente após a antraciclina. 

No entanto na maior parte dos estudos a FE foi o parâmetro ecocardiográfico 

diagnóstico usado para definir a cardiotoxicidade. Estudo que avaliou 2625 pacientes 

relatou frequência de cardiotoxicidade de 9%. Nesse estudo o critério diagnóstico 

consistiu na redução da FE > 10% para valor < 50% (Cardinale et al., 2015), 

diminuindo assim o ponto de corte anteriormente considerado como FE< 53%. Além 

de não incluir o GLS na análise de cardiotoxicidade proposta pelo último consenso, 

publicado em parceria das sociedades ASE e EACVI (Plana et al., 2014).  

Portanto embora a FE seja o parâmetro mais usado para avaliar a função 

sistólica, nem sempre é apropriado por ser afetado pela pré-carga, pós-carga e 

contratilidade. Pacientes com disfunção ventricular esquerda, mas com o aumento da 

espessura da parede e redução do diâmetro da cavidade ventricular podem 

apresentar a FE preservada em detrimento à redução do GLS (Marwick, 2018). 

Além disso existem diferentes alterações da FE em resposta ao tratamento 

quimioterápico com antraciclina que não preenchem critérios estabelecidos para 

disfunção ventricular, sendo necessária a identificação de fatores que contribuem para 

esse acontecimento (Demissei et al., 2019), demonstrando a importância da avaliação 

longitudinal de pacientes em tratamento quimioterápico com parâmetros mais 

sensíveis como o GLS.  

Outro fator a ser considerado é que nesse estudo a redução pouco significativa 

da FE 3D está relacionada ao pequeno tamanho da amostra, pois estudo que avaliou 

142 pacientes tratadas com doxorrubicina associada ou não ao trastuzumabe, 

encontrou alterações significativas na FE 3D e no GLS (Zhang et al., 2019). 

Quanto à reversibilidade, o GLS esteve presente em estudo que avaliou 

retrospectivamente pacientes com FE reduzida que evoluíram com recuperação da 

FE > 10% para valor > 50%. Neste estudo se observou que quanto maior o GLS basal, 

maior a probabilidade de se recuperar a FE para > 50%. Além disso a cada ponto 

percentual de elevação do GLS basal, a chance de recuperar a FE aumentou 24% 

(Adamo et al., 2017). 
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Muitos fatores explicam a redução percentual do GLS (10%) ter sido maior que 

a alteração da FE do VE. Admite-se que a cardiotoxicidade induzida pela 

quimioterapia tem um padrão segmentar, ou seja, a função de alguns segmentos pode 

ser compensada por outros resultando em uma fração de ejeção preservada (Sawaya 

et al., 2011). 

Em relação a análise da função diastólica, os achados também foram 

semelhantes. Estudo que analisou a alteração de vários parâmetros ecocardiográficos 

como a FE, parâmetros de função diastólica e índices de deformação miocárdica, 

embora tenha encontrado redução da velocidade de E e da relação E/A, relatou que 

a análise da função diastólica foi comprometida pelo fato de que o principal tipo de 

disfunção diastólica é a alteração do relaxamento ou tipo I, que ocorre quando a 

pressão atrial esquerda ainda é normal e encontrado em muitas pacientes com e sem 

FE reduzida. Esses achados reforçaram porque parâmetros de função diastólica não 

são bons preditores de disfunção sistólica relacionada à quimioterapia (Oreto et al., 

2012). 

A análise da função sistólica do VD também foi semelhante em outro estudo 

que avaliou a frequência de cardiotoxicidade pela FE e GLS. Nesse estudo a função 

sistólica do VD foi avaliada por medidas convencionais e também pelo Strain da 

parede livre do VD, e concluiu que o TAPSE e S’, medidas relacionadas à função 

sistólica do VD, não sofreram alteração durante o estudo, enquanto que o Strain da 

parede livre do VD apresentou discretas alterações nos períodos de três e seis meses 

(Gripp et al., 2018). No entanto o Strain do VD não foi realizado no presente estudo 

pela ausência de software específico, necessitando de uma adaptação do software 

usado para a análise do VE e não sendo, portanto, validado. 

Enfim, quanto a mortalidade, a frequência encontrada no período inicial do 

tratamento entre 30 e 90 dias, sugere relação ao uso de antraciclina; e grandes 

estudos também relataram mais eventos cardíacos no primeiro ano de tratamento, 

mesmo quando em uso associado do trastuzumabe (Goldhirsch et al., 2013) (Goldhar 

et al., 2016) (Weberpals et al., 2018). 
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8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 
 A mais importante limitação do estudo foi a exclusão dos biomarcadores para 

detectar a disfunção ventricular (Cardinale et al., 2017). 

 O tempo de seguimento das pacientes também constituiu outra limitação, pois 

um período mais prolongado será necessário para avaliar se a diminuição do GLS é 

um forte preditor de eventos cardiovasculares futuros, mas pode indicar a população 

de pacientes que necessitam de acompanhamento cardiológico e ecocardiográfico e 

se beneficiam de uma terapia cardioprotetora. 

Não deixando de mencionar ainda a amostra e fato do estudo ter sido realizado 

por um único operador. No entanto, a análise realizada pelo a de Cronbach indicou 

alta confiabilidade (Landis e Koch, 2012). 

Estudos futuros são necessários para estabelecer o grau de redução da FE, 

bem como sua relevância clínica. 
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9 CONCLUSÕES 
 
 A disfunção sistólica do VE é uma frequente complicação do tratamento do 

câncer de mama com antraciclina, e a monitorização cardíaca por método de imagem 

cardiovascular mais sensível que a FE permite o diagnóstico mais precoce e a 

necessidade de tratamento cardioprotetor, com consequente benefício para a 

paciente. 

 Neste estudo a frequência de disfunção sistólica ventricular esquerda foi alta, 

precoce, ocorreu desde os 30 dias e permaneceu elevada ao longo dos três e seis 

meses. Além disso, ocorreu mais precocemente que a disfunção diastólica, pois 

quando comparada à análise de disfunção diastólica do VE, observou-se que a 

frequência de disfunção sistólica foi maior e ocorreu mais precocemente que a 

disfunção diastólica visto que no período basal a frequência de disfunção diastólica 

era de 30 de 66 (45%) pacientes e evoluiu para 31 de 66 (47%) pacientes aos 30 dias 

de tratamento. 

 Observou-se que a semelhança entre fatores associados em ambos os grupos 

com e sem disfunção, relacionou a disfunção sistólica ventricular esquerda ao 

tratamento quimioterápico com antraciclina. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO                

 
Pesquisador responsável: Geanne Maria Holanda de Menezes Barroso (Médica) 

CRM: 1750  

Fone: (79)2105 2446 / (79) 9 9972 9597 

Orientadora: Prof.ª Dra. Joselina Luzia Menezes Oliveira 

 

Prezada senhora, 

Esta pesquisa DETECÇÃO PRECOCE DA DISFUNÇÃO VENTRICULAR 

ESQUERDA NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DO CÂNCER DE MAMA está 

sendo desenvolvida por Dra. Geanne Maria Holanda de Menezes Barroso (médica 

CRM 1750-SE) sob orientação da Professora Dra. Joselina Luzia Menezes Oliveira.  

Os objetivos do estudo são: avaliar a disfunção ventricular esquerda e 

fatores associados em pacientes portadoras de câncer de mama que serão 

submetidas a quimioterapia com drogas que podem alterar o funcionamento do 

sistema cardiovascular e desenvolver uma doença do coração. 

A finalidade é contribuir para o tratamento do câncer de mama, mostrando 

a importância do acompanhamento das pacientes pelo exame de ecocardiograma 

seriado, havendo com isso um benefício direto não somente aos participantes da 

pesquisa, como também à sociedade, em virtude de investimentos que possam surgir 

a partir dos resultados da pesquisa. 

Solicitamos a sua colaboração para participação na pesquisa. Para isso 

precisará responder a uma pequena entrevista com duração de 2minutos e se 

submeter ao exame de ecocardiograma, com duração média de 30 minutos, que será 

realizado no Hospital Primavera. A cada exame de ecocardiograma realizado será 

emitido um laudo para ser entregue ao oncologista responsável, para que o mesmo 

tenha conhecimento do resultado. Para isso é necessário comparecer ao hospital no 

momento solicitado pela médica responsável pela pesquisa e assinar uma autorização 

para publicação em revista nacional ou internacional. Por ocasião da publicação dos 

resultados da pesquisa o seu nome será mantido sob sigilo absoluto. 
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O estudo será elaborado de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos e atende à Resolução 

CNS nº. 466/2012. 

Esclarecemos que a sua participação no estudo não apresentará riscos a 

sua saúde física e mental e é totalmente voluntária, sendo garantida a possibilidade 

de recusa em participá-lo a qualquer momento sem que isto lhe acarrete qualquer 

prejuízo.  

 

 

Assinatura do Pesquisador responsável 
 

Considerando que fui informada dos objetivos e da importância do estudo 

proposto e de como se dará minha participação, DECLARO O MEU 

CONSENTIMENTO EM PARTICIPAR DA PESQUISA, BEM COMO CONCORDO 

QUE OS DADOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO SEJAM UTILIZADOS PARA FINS 

CIENTÍFICOS (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que receberei 

uma via desse documento. 

  

Aracaju, __________de ______________de____________. 

 

 

 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
 

Testemunha 1 
 

 
Testemunha 2 
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APÊNDICE B - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA 
 
 

 
 
 
 
 
ANAMNESE 
 
1- Qual o estágio da doença e mama comprometida  

(  )Direita  

(  )Esquerda  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2-Sintomas  

(   )Assintomático  (   )Precordialgia atípica (   )Precordialgia típica        

(   )Dispneia          (   )Palpitação                  (   )Astenia         

 

3-Uso de medicação (    )Não        (   )Sim 

a)___________________________________dose diária________________________ 

b)___________________________________dose diária________________________ 

c)___________________________________dose diária________________________ 

d)___________________________________dose diária________________________ 

e)___________________________________dose diária________________________ 

 

4-Tabagismo   

 (   )Não     (   )Sim  

 (   )Ex- tabagista 

 

5-Diabete mellitus  

 (   )Não      (   )Sim      (   )Desconhece                           

 

6-Tem colesterol alto?    

(   )Não      (   )Sim      (   )Desconhece                           

 

7-Tem pressão alta?    

(   )Não      (   )Sim      (   )Desconhece 

 

Nome:_______________________________________________DN:___/___/___ 
Gênero:______      Idade:______      Registro:_____________      
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Endereço:________________________________________________Fone:_____
___ 
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8-Faz reposição hormonal?  

(   )Não      (   )Sim – Qual droga l?__________________________________________ 

                                    

9-História familiar de Câncer?   

 (   ) Não      (   )Sim – Quem?______________________________________________ 

 

10-Consumo de álcool?    

(   )Não      (   )Sim  

 

9-História familiar de Doença Arterial Coronariana?   

 (   )Não      (   )Sim – Quem?______________________________________________ 

                                   

                     

EXAME FÍSICO: 

Peso:_______Altura:_______SC:______________  

Geral:________________________________________________________________ 

ACV:__________________________FC:________PA:_________________________ 

Edema:(   Não   (   )Sim  

 

EXAMES LABORATORIAIS: 

Hemograma:___________________________________ Glicemia de jejum: ________  

Ureia:_________ Creat:____________ TGO:____________   TGP:________________ 

Fosfatase Alcalina:________ Bilirrubina Total: _________BD________BI___________ 

 

EXAMES DE IMAGEM: 

Laudo Imuno-histoquímico________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Outros:_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - FICHA DE ECOCARDIOGRAFIA 
 

ECO BASAL 30 DIAS 3 MESES 6 MESES 

DATA     

PASIST X PA 
DIAST 

    

FC     

AO     

ÍNDICE VOL AE     

DDVE     

DSVE     

SD     

PPD     

FE2D     

FE BIPLANAR     

FE 3D     

AP3L     

AP4L     

AP2L     

GLS     

TAPSE     

S’     

FAC     

E     

A     

E/A     

e’S     

e’L     

E/e’     

VELOC IT     

 


