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RESUMO
Introdução: Nos últimos anos têm se notado o aumento da sobrevida dos pacientes
oncológicos, em especial das pacientes com câncer de mama, graças às novas
opções de tratamento com drogas alvo-específicas. Uma das drogas disponíveis é o
trastuzumabe, um anticorpo monoclonal que bloqueia o oncogene HER-2. Durante a
exposição a esta droga pode ocorrer insuficiência cardíaca (IC) tipo II, causando
efeitos colaterais que prejudicam a qualidade de vida da paciente e interrompem o
tratamento, afetando a sobrevida global. Alguns dos fatores de risco associados
encontrados que aumentam a ocorrência da disfunção cardíaca são: o tabagismo, a
hipertensão arterial, o diabetes, a dislipidemia, a obesidade, a idade superior a 65
anos e doença cardíaca prévia. Devido à falta de estudos de cardio-oncologia no
Brasil, faz-se necessário traçar um perfil das pacientes mais acometidas pela
cardiopatia, a fim de evitar complicações durante o tratamento oncológico e que
piorem a qualidade de vida. Objetivos: Estudar o perfil dos pacientes mais atingidos
pela cardiotoxicidade do trastuzumabe, identificar seus fatores de risco e levantar
possíveis

condutas

a

serem

tomadas

na

prevenção

e

identificação

da

cardiotoxicidade, visando a orientação dos médicos oncologistas e cardiologistas,
tornando ótima a terapêutica desses pacientes oncológicos. Metodologia: Foi
realizado um estudo transversal observacional retrospectivo através de análise de
prontuários de pacientes que realizaram tratamento com trastuzumabe no Centro de
Oncologia do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (CEON – HUEM), de
janeiro de 2012 até dezembro de 2018. Foram coletados dados sobre o perfil do
paciente, o diagnóstico, o tratamento e exames complementares. Com isso, foi
aplicado média ± desvio-padrão e o teste Qui-quadrado (p <0,05). Resultados:
Foram analisados prontuários de pacientes dos quais 40,0% constataram o
desenvolvimento da insuficiência cardíaca, com uma média de idade de 57,3 anos.
A maioria das que tiveram a insuficiência cardíaca tipo II utilizaram previamente
outros quimioterápicos também cardiotóxicos. Os principais fatores de riscos nas
pacientes com IC foram: tabagismo, uso do trastuzumabe neoadjuvante, tumores
maiores que cinco centímetros e com linfonodos metastáticos. A redução da fração
de ejeção ventricular esquerda foi mais importante nos primeiros seis meses de
tratamento e com recuperação apenas parcial ao final de um ano do uso do
anticorpo monoclonal. Conclusão: O perfil das pacientes, portanto, é de uma mulher,

em média de 57 anos, com o tumor maior que cinco centímetros (T3), metástase
linfonodal axilar e em tratamento neoadjuvante com o trastuzumabe, incluindo o uso
de antracíclicos. As condutas de prevenção e monitoramento devem ser voltadas
para a identificação clínica da insuficiência cardíaca em todas as consultas e
orientação aos bons hábitos de vida.
Palavras-chave:

Trastuzumab.

Anticorpos

Insuficiência Cardíaca. Neoplasia de Mama.

monoclonais.

Cardiotoxicidade.

ABSTRACT
Introduction: In recent years there has been an increase of the survival of cancer
patients, especially those with breast cancer, due to new treatment options. One of
the available drugs is trastuzumab, a monoclonal antibody that blocks the HER-2
oncogene. Type II heart failure (HF) may occur during exposure to the drug, causing
side effects that impair the patient's quality of life. Some of the risk factors are:
smoking, high blood pressure, diabetes, dyslipidemia, obesity, age over 65 and
previous heart disease. Due to the lack of studies of cardio-oncology in Brazil, it's
necessary to trace a profile of the most affected pacients by cardiopathy, to avoid
complications during the oncologic treatment, which brings poor quality of life.
Objectives: To study the profile of the patients most affected by trastuzumab
cardiotoxicity, identify their risk factors and raise possible actions to be taken in the
prevention and identification of the cardiotoxicity, and provide a guidance to
oncologists and cardiologists, making the therapy of these cancer patients optimal.
Methods: A retrospective observational cross-sectional study was carried out by
analyzing the medical records of patients who underwent treatment with trastuzumab
at Oncology Center – University Mackenzie Evangelical Hospital (CEON – HUEM),
from January 2012 to December 2018. The data collected included general
information about the patient, diagnosis, treatment and complementary exams. Thus,
mean ± standard deviation was applied and the Qui-square test (p <0.05). Results: It
was analyzed records of the patients, which 40.0% found the development of heart
failure, with an average age of 57.3 years. Most of those who had HF type II
previously used other chemotherapy drugs, also cardiotoxic. The main risk factors in
patients with cardiopathy were smoking, neoadjuvant treatment, tumors larger than
five centimeters and with positive lymphonodes. The reduction of the left ventricular
ejection fraction was more important in the first six months of treatment and with only
partial recovery after one year of using the monoclonal antibody. Conclusion: The
profile of the patients, therefore, is a woman, around 57 years old, with a tumor larger
than five centimeters, lymphonode metastasis and undergoing neoadjuvant treatment
with trastuzumab, including previous therapy with antraciclines. Prevention and
monitoring procedures should be aimed at the clinical identification of heart failure
and a guidance on good lifestyle habits must be reforced in all apointments.

Key-words: Trastuzumab. Monoclonal antibodies. Cardiotoxicity. Heart Failure.
Breast Neoplasms.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos têm se notado o grande aumento da sobrevida dos
pacientes oncológicos, em especial as pacientes com câncer de mama, graças às
novas opções de tratamento alvo-específicas. Porém, a toxicidade decorrente dos
quimioterápicos podem causar empecilhos na qualidade de vida e no tratamento
contra o câncer. Um dos maiores problemas relacionados aos medicamentos é a
cardiotoxicidade, que leva a uma insuficiência cardíaca reversível ou não. (EWER;
LIPPMAN, 2005)
Diversos antineoplásicos, entre eles os anticorpos monoclonais, como o
trastuzumabe,

foram

classificados

como

um

dos

maiores

causadores

de

cardiotoxicidade em pacientes oncológicos ocasionando a insuficiência cardíaca
reversível (tipo II). A cardiopatia, em paralelo ao tratamento ao câncer, pode atrasar
o tempo de atuação da droga antineoplásica e até mesmo interromper o seu uso,
trazendo prejuízo de sobrevida dos pacientes. (ADÃO et al., 2013; EWER; LIPPMAN,
2005; FIUZA; MAGALHES, 2012)
A cardiotoxicidade relacionada com o trastuzumabe é mais frequentemente
manifestada por uma diminuição assintomática na fração de ejeção do ventrículo
esquerdo e menos frequente por insuficiência cardíaca. A toxicidade ainda não é
bem esclarecida, mas admite-se que se deva ao bloqueio dos receptores HER-2 que
são fisiologicamente expressos nos cardiomiócitos. Pacientes tratados com
antracíclicos e trastuzumabe apresentam disfunção cardíaca a uma taxa de 27%,
em comparação com uma taxa de 7% em pacientes tratados somente com
antracíclicos. (BIRD; SWAIN, 2008; YU et al., 2015)
Há ainda poucos estudos no Brasil na área de cardio-oncologia por ser uma
área muito recente. Frente a isso, visando a otimização do tratamento oncológico e
aumento da qualidade de vida e sobrevida do paciente, faz-se necessário um estudo
epidemiológico retrospectivo buscando traçar um perfil de pacientes que são mais
atingidos pela cardiotoxicidade do trastuzumabe.
Este estudo pode servir de base para o reconhecimento precoce da
cardiopatia induzida por medicamentos e atentar aos médicos oncologistas e
cardiologistas os principais fatores de risco e perfil de pacientes mais atingidos por
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esta intercorrência no Serviço de Oncologia do Hospital Universitário Evangélico
Mackenzie.
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1.1 OBJETIVOS
Estudar o perfil dos pacientes mais atingidos pela cardiotoxicidade do
trastuzumabe, identificar seus fatores de risco e levantar possíveis condutas a serem
tomadas na prevenção e identificação da cardiotoxicidade, visando à orientação dos
médicos oncologistas e cardiologistas, tornando ótima a terapêutica desses
pacientes oncológicos.
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REVISÃO DA LITERATURA
O número de sobreviventes do câncer vem aumentando a cada ano, com o
avanço das tecnologias e possíveis tratamentos. Somente em 2020, o INCA estimou
61.280 novos casos de câncer de mama no Brasil, com maior prevalência na região
Sul do país, sendo a taxa de sobrevida relativa chegar até 100% em 5 anos se
detectado precocemente. Com isso, não se pensa mais somente em tempo de vida,
mas em qualidade de vida pós-tratamento. (INCA, 2018)
Ainda de acordo com o INCA (2017), a mortalidade do câncer de mama foi de
16.724 óbitos, equivalente a um risco de 16,16 por 100 mil mulheres. O câncer de
mama caracteriza-se como primeira causa de morte por câncer na população
feminina brasileira. (INCA, 2015)
Sabe-se que alguns agentes quimioterápicos possuem efeitos cardiotóxicos,
podendo gerar disfunções como isquemia cardíaca, arritmias, trombose, pericardite,
insuficiência cardíaca (IC), aumento do intervalo QT (torsades de pointes) e até
mesmo morte súbita. Os mais conhecidos por causarem esses efeitos são os
antracíclicos (AT), como a doxorrubicina (DXR), os anticorpos monoclonais,
especialmente o trastuzumabe (TTZ), 5-FU, ciclofosfamida e os taxanos. (HAYBAR
et al., 2017; RANG et al., 2016; THOMAS, 2017)
2.1

TRASTUZUMABE
O trastuzumabe é um anticorpo monoclonal criado no ano de 1998, com o

objetivo inicial de tratar o câncer de mama metastático HER-2 positivo. Foi
introduzido no Sistema Único de Saúde (SUS) como consequência da Lei n° 12.401,
publicada em 28 de abril de 2011, que discorre sobre a implantação de novas
tecnologias terapêuticas na saúde pública brasileira. Atualmente o TTZ é utilizado
como tratamento nos cânceres HER-2 positivos. (BRASIL, 2017; LENNEMAN;
SAWYER, 2016)
Apenas 10% dos pacientes portadores de câncer de mama tem relação com
a mutação nos genes BRCA1 e BRCA2, e é mais frequente em mulheres judias
(ashkenazi). Ainda há os cânceres de mama inclusos na Síndrome de Li-Fraumeni,
Doença de Cowden e Síndrome de Muir-Torres. Os pacientes que possuem
mutação genética em BRCA1 e BRCA2 apresentam certas deficiências em
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receptores celulares, como o fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER2/neu). O oncogene HER-2/neu é responsável pela síntese da proteína HER-2, que
por sua vez regula o crescimento normal das células epidérmicas, ou seja, qualquer
alteração nela pode levar a formação desenfreada de células cancerígenas. (BIRD;
SWAIN, 2008; COELHO et al., 2018; SIMÕES; GAMA; WINHESKI, 2008).
A superexpressão do HER-2 está relacionada com a malignidade dos
cânceres e pior prognóstico, ocorrendo em aproximadamente 20 a 25% dos
cânceres de mama em humanos. Desenvolveu-se então o TTZ, anticorpo
monoclonal que realiza o bloqueio da expressão do HER-2, que suprime o avanço
do câncer e estimula o sistema imune do próprio paciente a lutar contra a doença.
(BIRD; SWAIN, 2008; SLAMON et al., 2011)
Atualmente sabe-se que o HER-2 atua como co-receptor das neuregulinas,
proteínas que fazem parte a mesma família que os fatores de crescimento
epidérmico, tendo função no desenvolvimento cardíaco e desenvolvimento do
sistema nervoso. Devido a isso, os medicamentos bloqueadores dessa proteína
podem causar o estresse oxidativo cardíaco levando a diminuição de sua função e
até mesmo causar danos a outros sistemas de modo direto ou indireto. (PERRINO et
al., 2014)
Grandes ensaios clínicos randomizados (Teste Herceptin Adjuvant - HERA,
Projeto Cirúrgico Nacional de Mama e Intestino Adjuvante - NSABP B-31, Grupo
Central de Tratamento do Câncer do Norte - NCCTG N9831, Grupo Internacional de
Pesquisa sobre Câncer - BCIRG 006 e estudo Finland Herceptin - FinHer) provaram
o benefício do TTZ adjuvante em pacientes com câncer de mama precoce. Mais de
11.000 pacientes foram inscritos nesses estudos, concordando que o tratamento
com o anticorpo monoclonal levou a uma melhoria de cerca de 50% na sobrevida
livre de doença e 33% na sobrevida global. (FIUZA; MAGALHES, 2012; SLAMON et
al., 2001)
2.2

FISIOPATOLOGIA DA CARDIOTOXICIDADE
A fisiopatologia exata da cardiotoxicidade (CTX) do TTZ ainda não é

completamente elucidada, porém acredita-se que esse anticorpo realize, através do
bloqueio do HER-2, a supressão do funcionamento dos sarcômeros dos
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cardiomiócitos, aumentando a velocidade de degradação dessas células, resultando
em insuficiência cardíaca ao longo da exposição. (KURAMOCHI; GUO; SAWYER,
2006)
De acordo com diversos estudos epidemiológicos, o TTZ é declarado como
um

anticorpo

monoclonal

cardiotóxico

reversível

e

não

dose-dependente,

encaixando-se no tipo II entre os causadores da CTX. As AT, que causam IC
irreversível e dose-dependente seriam, portanto, o tipo I nessa classificação. (EWER;
LIPPMAN, 2005)
2.3

FATORES DE RISCO
Com o sucesso das terapias antineoplásicas, é imperativo avaliar os fatores

de risco que os pacientes apresentam. Ao se identificar os fatores cardiovasculares
modificáveis, o médico responsável consegue conduzir a terapia da melhor maneira
possível, prevendo a potencialização do risco cardíaco. Dessa forma, com o
benefício clínico sustentado da terapia com o TTZ em paciente com HER-2 positivo,
há um esforço crescente para garantir que todos os pacientes possam se beneficiar
e concluir todo o tratamento. (ARMSTRONG et al., 2013; YU et al., 2019)
2.3.1 Associação terapêutica
A eficácia do TTZ quando administrado com outros quimioterápicos é superior
à sua eficácia quando utilizado isoladamente. O tratamento adjuvante do câncer de
mama com TTZ está associado a uma taxa significativamente maior de resposta
global, duração mais longa de resposta, tempo maior para a falha do tratamento e
risco menor de morte em um ano, comparado a quimioterapia isolada. (SLAMON et
al., 2001)
Contudo, modelos clínicos de risco para a CTX do TTZ, baseado em dados
retrospectivos e prospectivos, identificaram consistentemente que os regimes que
utilizam o TTZ associado a outros quimioterápicos são um fator de risco primário.
Segundo a I Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia da Sociedade Brasileira de
Cardiologia (2011), a incidência de disfunção cardíaca varia de 3% a 7% com o uso
isolado do TTZ, a 27% nos casos de associação com AT e ciclofosfamida e 13% nos
casos de associação com paclitaxel. A associação de TTZ com vinorelbina,
gemcitabina ou DXR lipossomal não demonstrou risco significativo de CTX. (EWER;
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LIPPMAN, 2005; HAMIRANI et al., 2016; ROCHA; SCHNEIDER; MOREIRA, 2013;
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al., 2011; YU et al., 2019)
Os AT estão entre os quimioterápicos de uso mais frequente no tratamento
do câncer de mama e mais comumente associadas à toxicidade cardíaca, assim,
muitos trabalhos estabeleceram a relação de dose AT versus TTZ e CTX. No estudo
H0648g foi identificado que o risco de disfunção cardíaca cumulativa começou a
aumentar com a exposição à DXR de aproximadamente 300mg/m² quando
associado ao TTZ. O aumento da CTX pela associação desses fármacos se resume
a um estresse oxidativo muito maior levando a sobre-expressão de angiotensina ll
(Ang ll). Os níveis elevados de Ang ll que interagem com o receptor AT1, estão
relacionados a ativação da cinase 1 reguladora do sinal apoptótico (ASK1) que
conduz à morte celular e disfunção cardíaca (figura 1). (ADÃO et al., 2013;
SEIDMAN et al., 2002)
Figura 1 - Introdução dos mecanismos cardiotóxicos das antraciclinas com os do trastuzumabe

Fonte: ADÃO et al., 2013
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2.3.2 Perfil do paciente
A idade avançada é um dos principais fatores de risco para a CTX, sendo
mais relevante a partir dos 50 anos. Porém não é claro se a idade é um fator isolado
ou se está associada a uma população que apresenta maiores comorbidades
cardiovasculares e estilo de vida sedentário. (JAWA et al., 2019; SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al., 2011)
Alterações cardíacas prévias como valvulopatia, doença arterial coronariana,
disfunção ventricular prévia e queda da fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE)
após uso de AT se mostraram bastante relevantes no curso da CTX. Além das
comorbidades preexistentes como hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade
(índice de massa corporal (IMC) acima de 30) e um estilo de vida sedentário.
(MINOTTI; SALVATORELLI; MENNA, 2010; SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA et al., 2011)
Em relação a irradiação torácica, a Sociedade Brasileira De Cardiologia citou
como um fator de risco. Contudo, Adão et al. (2013) afirmou que a irradiação é
clinicamente viável. Há ainda o fator de risco genético para CTX por TTZ que está
sendo investigado. (JOHNSON; SULPHER; STADNICK, 2015)
2.4

DIAGNÓSTICO
Não há uma definição exata de CTX, porém a mais completa delas foi

formulada pelo Comitê de Revisão e Avaliação dos Estudos Clínicos de
Trastuzumabe.

De

acordo

com

essa

classificação,

a

CTX

associada

a

quimioterápicos pode se apresentar como uma das seguintes formas clínicas: 1)
miocardiopatia com redução da FEVE quer seja global, quer segmentar,
acometendo mais gravemente o septo interventricular; 2) sintomas associados à
insuficiência cardíaca (IC); 3) sinais associados à IC, tais como B3, taquicardia ou
ambos; 4) redução na FEVE em comparação com a basal, de pelo menos 5% até
menos de 55%, com sinais ou sintomas de IC concomitantes, ou redução na FEVE
na faixa de pelo menos 10% até menos de 55%, sem sinais ou sintomas
concomitantes. (ALBINI et al., 2010)
Embora o risco de IC durante a terapia seja baixo, variando de 1% a 4%,
declínios da FEVE assintomáticos são mais comuns, relatados em 7% a 19% dos
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pacientes em ensaios clínicos. Na prática clínica, as taxas de eventos cardíacos
adversos são consideravelmente mais altas, particularmente entre os pacientes mais
velhos, que frequentemente apresentam doença cardiovascular subjacente ou
fatores de risco. Esses pacientes podem apresentar sinais inespecíficos como
taquicardias, palpitações e dispneia. Em uma proporção menor, os pacientes podem
apresentar insuficiência cardíaca, classificada de acordo com a classificação da New
York Heart Association (NYHA). (PIOTROWSKI et al., 2012; SLAMON et. al., 2011;
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al., 2011)
O uso de exames complementares durante o tratamento com o TTZ para a
detecção dos casos assintomáticos é fundamental. O diagnóstico precoce de IC
evita piora da qualidade de vida e aumento dos riscos de mortalidade dos pacientes.
Dentre

os

métodos

disponíveis,

podem

ser

utilizados

a

ecocardiografia,

ventriculografia radioisotópica, a ressonância magnética, o eletrocardiograma,
biomarcadores, biópsia endomiocárdica. (ADÃO et al., 2013)
A ecocardiografia é o método mais utilizado para a monitorização dos
pacientes recebendo TTZ. Esse método é disponível, facilmente aplicado e não
invasivo, além de apresentar baixo custo e boa acurácia para a detecção da
disfunção ventricular esquerda, hipertensão pulmonar, valvulopatia e anormalidades
hemodinâmicas. É válido ressaltar que o exame é operador dependente, ou seja, a
FEVE é dependente da qualidade de imagem e sujeita a variabilidade. Contudo,
esperar uma deterioração da função sistólica global medida por métodos
volumétricos pode ser um marcador tardio de CTX. A ecocardiografia tridimensional
(3D) oferece benefícios adicionais para a estimação da FEVE, já que tem menor
variabilidade intra e interobservador. (HAMEAU et al., 2018; SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al., 2011)
Novas técnicas são promessas para detecção precoce de disfunção
ventricular esquerda, como o Strain. Essa ferramenta do ecocardiograma
corresponde à medida da deformação do tecido miocárdico que é aplicado ao
ventrículo esquerdo pelo cálculo GLS (Global Longitudinal Strain). A GLS de 19% ou
com redução absoluta de 2-3% já é considerada preditora de CTZ. (JOHNSON;
SULPHER; STADNICK, 2015)

24

A ressonância magnética é considerada o padrão por muitos especialistas
para se avaliar a FEVE. Tem maior sensibilidade na avaliação da anatomia,
morfologia e avaliação funcional. Entretanto, é de alto custo e não está amplamente
disponível, sendo pouco rotineiro. (CURIGLIANO et al., 2016)
A utilização de biomarcadores cardioespecíficos vem sendo apontada como
ferramenta útil na identificação precoce de lesão cardíaca por quimioterápicos e
seguimento dos pacientes oncológicos que se recuperaram da terapia com TTZ.
Estudos demonstraram que a troponina I pode representar um marcador sensível e
específico de injúria miocárdica. A partir disso, tem sido discutida a eficácia de ação
profilática

com

cardioprotetores

em paciente

com aumento

de

troponina.

(FLORESCU; CINTEZA; VINEREANU, 2013)
A troponina I pode ser detectada em até 33% dos doentes, geralmente depois
de um ou dois ciclos, e tipicamente em pacientes expostos a AT. Em contraste com
a promessa de troponina I, a troponina T e o Peptídeo Natriurético Cerebral não têm
sido associados com a CTX. (JOHNSON; SULPHER; STADNICK, 2015)
O peptídeo natriurético do tipo B (BNP), liberado em resposta à sobrecarga de
pressão, volume e aumento da tensão parietal do ventrículo esquerdo, também é
preditor da gravidade da lesão miocárdica. No entanto, há poucas evidências sobre
seu uso como screening inicial de CTX. (FLORESCU; CINTEZA; VINEREANU, 2013)
Outros

potenciais

marcadores

de

toxicidade

cardíaca

estão

sendo

investigados. Estes incluem marcadores de disfunção endotelial (ativador de
plasminogênio tecidual, inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1, molécula de
adesão intercelular solúvel-1 e células endoteliais circulantes), marcadores de
isquemia miocárdica (proteína de ligação a ácidos graxos) e marcadores de estresse
oxidativo e inflamação (glutationa peroxidase, proteína C reativa de alta
sensibilidade, interleucinas). Porém, o impacto das alterações desses marcadores
na função cardíaca ainda é desconhecido, sendo necessárias mais pesquisas.
(CURIGLIANO et al., 2016)
A ventriculografia radioisotópica é considerada o melhor método para
identificação de CTX para alguns especialistas. É superior ao ecocardiograma em
pacientes obesos, ou submetidos a cirurgias ou a irradiação torácica prévia. Contudo,
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alguns estudos indicam que o exame não tem acurácia suficiente para predizer IC.
Além disso, é um método caro e com grande risco de radiação. (FLORESCU;
CINTEZA; VINEREANU, 2013)
O eletrocardiograma é realizado rotineiramente na avaliação do paciente com
fatores de risco para CTX por ser inofensivo e de baixo custo no rastreio de arritmias.
O prolongamento do QT é reconhecidamente um marcador de toxicidade cardíaca.
Na IC, pode demonstrar baixa voltagem, bloqueio do ramo direito ou esquerdo,
sobrecargas ventriculares e arritmias (ADÃO et al., 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA
DE CARDIOLOGIA et al., 2011).
A biópsia endomiocárdica é um método altamente sensível e específico na
detecção da cardiomiopatia, já que permite identificar histologicamente a lesão
cardíaca. No entanto, seu uso tem sido desencorajado, não só pelo seu caráter
invasivo com riscos associados e necessidade de um especialista para realizar e
interpretar o exame, mas também pela alta acurácia obtida pelos demais métodos
de imagem na avaliação da função cardiovascular. (ADÃO et al., 2013)
É possível que nos próximos anos a definição de CTX baseada na FEVE se
modifique, buscando considerar novos parâmetros mais sensíveis. (HAMEAU et al.,
2018)
2.5

MONITORAMENTO
O TTZ desenvolve CTX reconhecida pelo bloqueio de HER-2 em

cardiomiócitos e, sendo um medicamento de primeira classe no tratamento de
câncer de mama HER-2 positivo, o desafio de administrar a função cardíaca fica
ainda maior. O coração normal tem grande capacidade contrátil recrutável, e para o
ventrículo esquerdo exibir uma diminuição na FE, o miocárdio deve ter sofrido danos
suficientes para exceder sua capacidade de compensar. Portanto a avaliação
cardíaca deve ser realizada em conjunto com o oncologista, para que a escolha da
terapia possa ser otimizada. (TOCCHETTI et al., 2012)
A maioria dos pacientes que desenvolve disfunção cardiovascular (geralmente
em menos de 6 e 12 meses) apresenta redução assintomática da FEVE que pode
ser revertida após a suspensão do fármaco e início do tratamento convencional da
disfunção ventricular esquerda, e apenas uma pequena porcentagem de pacientes
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evolui com IC progressiva. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al.,
2011)
Em relação ao método de avaliação da FEVE, um estudo de 2010
demonstrou que a ecocardiografia transtorácica tridimensional em tempo real
fornece

medidas

comparáveis às

da

ventriculografia

isotópica

(MUGA)

convencional, sendo a ressonância magnética cardíaca como padrão-ouro.
(WALKER et al., 2010)
Durante o tratamento com TTZ, a FEVE deve ser medida no início, a cada 3
meses e após a conclusão do tratamento. Embora a informação de prescrição afirme
que FEVE deve ser monitorada a cada 6 meses por 2 anos após o término do
tratamento adjuvante, não há evidência publicada de que a FEVE se deteriora após
o término do tratamento em pacientes que não tiveram redução durante a terapia.
(TOCCHETTI et al., 2012)
Atualmente o algoritmo de Suter (figura 2) é o mais utilizado para monitorar a
função cardíaca em pacientes tratados com TTZ. Ele foi derivado do protocolo do
ensaio clínico HERA e resultou em uma baixa incidência de IC na prática rotineira.
(SUTER et al., 2007)
Figura 2 - Recomendação para monitorização cardíaca de pacientes em tratamento com
trastuzumabe

Fonte: SUTER et al., 2007; apenas no apêndice online (adaptado para o português).
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No câncer da mama metastático, o tratamento com TTZ tem um potencial
favorável de prolongamento da vida, tanto no aumento de sobrevida livre de
progressão como no aumento da sobrevida global. Assim, os benefícios do
tratamento podem superar os riscos de disfunção cardíaca, e todas as tentativas de
permitir o uso de TTZ devem ser feitas. (TOCCHETTI et al., 2012)
Alguns pacientes não recuperam sua função ventricular apesar da suspensão
do fármaco e do início da terapia para IC, possivelmente em razão da exposição
prévia a AT. Assim, a decisão de manter o tratamento com TTZ em pacientes com
disfunção sistólica ou diastólica ou com fatores de risco cardiovasculares deve ser
realizada baseada na análise individual de risco. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA et al., 2011)
2.6

PREVENÇÃO
Antes do início do tratamento com TTZ, os pacientes devem ser submetidos à

análise da história clínica e exame físico completos, com o objetivo de descartar
doença cardiovascular prévia e identificar seus fatores de risco. Então, a partir do
início do tratamento, está recomendada a monitorização da função cardiovascular
que contemple a busca por sinais e sintomas de IC. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA et al., 2011)
O primeiro passo para prevenir o desenvolvimento de CTX é manejar os
fatores de risco modificáveis para diminuir o risco cardiovascular, como por exemplo,
tratar a hipertensão, normalizar os lipídios com estatinas (cardioprotetor), cessação
do tabagismo, controle do peso e combate ao sedentarismo. (TOCCHETTI et al.,
2012)
A identificação precoce de pacientes com risco de efeitos cardiotóxicos é uma
meta primordial para cardiologistas e oncologistas. Ezaz et al. fez um score de risco
de 7 fatores para estratificar o risco de insuficiência cardíaca ou cardiomiopatia,
incluindo as seguintes variáveis: terapia adjuvante, idade, doença arterial
coronariana, fibrilação-flutter, diabetes, hipertensão e insuficiência renal. (EZAZ et al.,
2014)
Atualmente os estudos vêm preconizando que drogas usadas “para tratar”
eventos sintomáticos de IC devem ser usados antes para amenizar danos
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subclínicos. Este é o caso dos inibidores da enzima conversora de angiotensina II
(IECA) e beta-bloqueadores, que comprovadamente têm efeito cardioprotetor e
podem prevenir CTX na terapia contra o câncer. Supostos agentes cardioprotetores
como a N-acetilcisteína, coenzima Q10, combinações de vitaminas E e C e L-arnitina
não tem evidências suficientes de beneficiar o miocárdio. (JOHNSON; SULPHER;
STADNICK, 2015; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al., 2011)
Com o objetivo de diminuir a incidência de CTX dos esquemas de adjuvância
com TTZ, sem reduzir sua eficácia, recomenda-se: reduzir a dose total de exposição
às AT, como por exemplo, a dose cumulativa da DXR que não devem superar
450mg/m²; preferir a infusão prolongada à administração em bolus; associar a DXR
com um fármaco cardioprotetor, como o dexrazoxane, um quelante de ferro
semelhante ao EDTA, que se liga a ele e reduz a formação de radicais superóxido
que causam dano oxidativo no miocárdio; a epirrubicina também pode ser uma
alternativa menos danosa ao miocárdio. (HAMEAU et al., 2018)
O reconhecimento de indivíduos em risco e a prevenção da disfunção
ventricular esquerda assintomática e IC clínica são, portanto, importantes objetivos
no manejo desses pacientes. (HAMEAU et al., 2018)
2.7

TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
Seguindo as recomendações de Suter et al. (2007) (figura 2), os doentes que

desenvolvam sinais e sintomas de insuficiência cardíaca devem interromper o
tratamento com o TTZ, iniciar o tratamento medicamentoso instituído pelo
oncologista e serem encaminhados a um cardiologista. Uma diminuição de 10% ou
mais da FEVE pode sugerir um aumento do risco de IC, por isso a intervenção
terapêutica é recomendada. (JONES et al., 2009)
Antes de iniciar o tratamento medicamentoso para a IC e suas consequências,
deve-se confirmar que a causa da cardiopatia é dependente da terapia com
anticorpos monoclonais, evitando viés no sucesso terapêutico. Além disso, no caso
do TTZ, como cardiotóxico reversível, estima-se que a partir de 3 semanas a FEVE
pode voltar ao normal e o tratamento do câncer pode seguir, tomando os devidos
cuidados no monitoramento. (KOUTSOUKIS et al., 2018; VIRANI et al., 2016)
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Os medicamentos mais utilizados são os beta-bloqueadores e IECAs. Entre
os beta-bloqueadores, o carvedilol e propranolol demonstraram em diversos estudos
randomizados que possuem relativa eficácia para a reversão da IC aguda na
toxicidade do tratamento quimioterápico. Eles competem com as catecolaminas
pelos receptores beta, reduzindo a secreção de renina ao longo do uso, readaptando
os barorreceptores e diminuindo as catecolaminas nas sinapses nervosas. Além
disso, também têm atividade antioxidante, o que se considera benéfico ao
tratamento quimioterápico. Alguns dos efeitos adversos do carvedilol são:
broncoespasmo,

bradicardia,

alterações

psicológicas,

disfunções

sexuais

e

distúrbios da condução atrioventricular. Lembrando que todos os beta-bloqueadores
são contraindicados em pacientes asmáticos. (KOUTSOUKIS et al., 2018; RANG et
al., 2016; VIRANI et al., 2016)
Dos IECAs, todos são indicados ao tratamento da cardiotoxicidade, mas o
disponível no SUS é o captopril. Eles atuam no sistema renina-angiotensinaaldosterona, inibindo, como o próprio nome explicita, a enzima conversora de
angiotensina II, responsável pelo controle da pressão arterial sistêmica. Alguns dos
efeitos adversos são a tosse seca devido ao acúmulo de bradicinina nos pulmões,
alterações do paladar, hipopotassemia em pacientes com insuficiência renal crônica
e rara reação de hipersensibilidade. (RANG et al., 2016)
Associando o tratamento medicamentoso com a retirada temporária do TTZ,
monitoramento contínuo da FEVE e abordagem multidisciplinar, a reversão da IC é
quase mandatória. A CTX só não é reversível em casos extremamente graves e
associados com outros tratamentos quimioterápicos além do anticorpo monoclonal.
(EWER; LIPPMAN, 2005)
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MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa sistemática de artigos publicados entre 2001 e
2018, de língua portuguesa, espanhola e inglesa, que abrangiam o tema
cardiotoxicidade causada por anticorpos monoclonais, nas bases de dados SciELO
e PubMED.
Foi realizado um estudo transversal observacional retrospectivo através de
análise de prontuários de pacientes que realizaram tratamento com trastuzumabe
para câncer de mama HER-2 positivo no Centro de Oncologia do Hospital
Evangélico Mackenzie (CEON - HUEM) de janeiro de 2012 até dezembro de 2018. A
coleta de dados teve início em julho de 2019 após parecer favorável do CEP número
98374974872347 (Anexo 1) até novembro do mesmo ano. Foram selecionados
todos os pacientes que se encaixaram nos critérios de inclusão.
Os dados coletados incluíram: a idade do paciente, IMC, presença de
sintomas de IC durante o tratamento, indicação da terapia com o anticorpo
monoclonal (adjuvância, neoadjuvância ou paliativo), morbidades prévias ao
tratamento, uso de outros medicamentos, estadiamento TNM do câncer de mama
(7ª edição), uso de radioterapia na região torácica, ecocardiografia (fração de ejeção
ventricular esquerda) antes e durante o tratamento, histórico de quimioterápicos
usados em algum momento do tratamento, grau histológico e perfil molecular do
câncer. Os dados coletados foram analisados estatisticamente a fim de reconhecer o
perfil epidemiológico dos pacientes que utilizam trastuzumabe como terapia
antineoplásica.
A incidência de cardiotoxicidade foi avaliada de acordo com critérios
estabelecidos e por meio do levantamento das principais manifestações clínicas
cardiotóxicas descritas pela I Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia pela Sociedade
Brasileira de Cardiologia.
Dessa forma, para obtenção dos dados, verificaram-se os laudos dos exames
de ecocardiograma anexados em prontuários realizados na instituição ou fora dela,
ou por meio eletrônico. No decorrer da leitura dos prontuários, foi observado se
houve ou não presença de sintomas descritos ao longo da terapia medicamentosa.
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Foram incluídos os pacientes que utilizaram o trastuzumabe de janeiro de
2012 a dezembro de 2018 e que tiveram como diagnóstico câncer de mama HER-2
positivo confirmado através de imunohistoquímica e que realizaram exames
complementares para monitoramento da função cardíaca do paciente antes e ao
longo do tratamento. Foram excluídos aqueles que já apresentavam grau IV de
insuficiência cardíaca na classificação NYHA pré-tratamento oncológico, os
prontuários que não continham informações suficientes e os pacientes que deixaram
de acompanhar o serviço por qualquer motivo.
A análise estatística foi feita mediante tabulação dos dados em planilhas do
Excel. As variáveis coletadas foram expressas como média ± desvio-padrão e
expressas em porcentagens e comparadas utilizando o teste Qui-quadrado. Valores
de p menores que 0,05 foram considerados estatisticamente significativos.
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RESULTADOS
Foram analisados 66 prontuários dos quais 26 tiveram que ser excluídos
devido aos critérios de exclusão. Dos 40 prontuários restantes se coletou dados
gerais sobre a paciente, características do câncer, histórico quimioterápico e exames
complementares. Todas as pacientes eram do sexo feminino e com o subtipo
histológico de câncer de mama carcinoma ductal invasor. A maioria das pacientes
(57,5%) foi acometida na mama direita, contra os 42,5% do lado esquerdo. Quando
se analisou a influência da lateralidade do câncer para o desenvolvimento da IC não
foi obtido um resultado estatisticamente significativo (p valor = 0,4334).
Essas pacientes foram alocadas entre as que desenvolveram IC durante um
ano de tratamento com o TTZ e as que não desenvolveram. Foi constatada essa
cardiopatia em 16 pacientes (40%), enquanto que 24 (60%) não chegaram a tal
doença. A média de idade geral foi de 54,6 anos com o desvio padrão de 6,4 anos
(Gráfico 1). Para as que desenvolveram IC foi de 57,3 anos e as que não
desenvolveram foi 52,8 anos. Separando as pacientes em grupos com mais de 65
anos e menos de 65 anos para avaliar a influência da idade no desenvolvimento da
IC, não foi obtido um p valor significativo (p valor = 0,1360).
Gráfico 1 – Idade das pacientes

Fonte: as autoras (2020).
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Das comorbidades analisadas (tabela 1), o tabagismo era presente em um
total de 6 pacientes, das quais 5 (83,3%) tiveram IC, chegando a um p valor
significativo estatisticamente (p = 0,0188). A hipertensão arterial estava presente em
18 pacientes, das quais 9 (50%) tiveram IC e 9 (50%) não, representando um p valor
de 0,2429. A diabetes mellitus foi constatada em 5 pacientes no total, 2 (40%)
evoluíram para IC e 3 não (60%), com p valor de 1,0000. Em relação à dislipidemia,
4 eram dislipidêmicas, das quais 2 (50%) tiveram a cardiopatia e 2 (50%) não,
obtendo um p valor de 0,6670.
Cardiopatias prévias ao tratamento também foram analisadas e classificadas
de acordo com a escala de insuficiência cardíaca do NYHA, da qual pacientes que
apresentavam o grau IV foram excluídas para evitar viés de pesquisa. Apenas 3
mulheres seguiram no estudo, das quais 2 (66,7%) tiveram piora das funções
cardíacas ao longo do tratamento, enquanto que apenas 1 (33,3%) manteve-se
estável (p valor = 0,3269). O hipotireoidismo também foi uma comorbidade analisada,
totalizando 7 pacientes, 4 (57,1%) com IC e 3 (42,9%) sem (p = 0,3081).
Tabela 1 – Distribuição das comorbidades da amostra

Distribuição de comorbidades entre o total de pacientes
Comorbidades
Tabagismo
Hipertensão arterial
Diabetes mellitus
Dislipidemia
Hipotireoidismo
Cardiopatias

Sem IC

Com IC

Total

Quantidade (%)

Quantidade (%)

Quantidade (%)

Não

23

95,8%

11

68,7%

34

85,0%

Sim

1

4,2%

5

31,3%

6

15,0%

Não

15

62,5%

7

43,7%

22

55,0%

Sim

9

37,5%

9

56,3%

18

45,0%

Não

21

87,5%

14

87,5%

35

87,5%

Sim

3

12,5%

2

12,5%

5

12,5%

Não

22

91,7%

14

87,5%

36

90,0%

Sim

2

8,3%

2

12,5%%

4

10,0%

Não

21

87,5%

12

75,0%

33

82,5%

Sim

3

12,5%

4

25,0%

7

17,5%

Não

23

95,8%

14

87,5%

37

92,5%

Sim

1

4,2%

2

12,5%

3

7,5%

Fonte: as autoras (2020).

p valor
0,0188
0,2429
1,0000
0,6670
0,3081
0,3269
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O estado nutricional das pacientes foi separado em normal (IMC de 18,5 a
24,9), sobrepeso (IMC de 25 a 29,9) e obesidade (IMC > 30). A média geral do IMC
foi de 28,4 com um desvio padrão de 6,8. Das pacientes que desenvolveram IC, 5
(31,2%) tinham IMC normal, 7 (43,8%) eram obesas e 4 (25%) tinham sobrepeso. A
influência do IMC para o desenvolvimento da IC não foi significativa estatisticamente
(gráfico 2). Contudo, foi constatado que 69% das pacientes que desenvolveram IC
tinham IMC > 25, ou seja, estavam acima do peso.
Gráfico 2 - Estado nutricional das pacientes

Fonte: as autoras (2020).

O uso de medicamentos cardioprotetores não teve relevância na diminuição
do impacto cardíaco causado pelo TTZ. Do total de pacientes, 7 faziam uso de
alguma medicação cardioprotetora antes do tratamento, sendo que 5 (31,2%)
tiveram IC e 2 (8,3%) não, resultando um p valor de 0,0617 (Gráfico 3).
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Gráfico 3 - Relação do uso de cardioprotetores e o desenvolvimento da insuficiência cardíaca

Fonte: as autoras (2020).

Em relação à indicação do tratamento antineoplásico, 33 pacientes utilizaram
o TTZ como tratamento adjuvante, sendo que 22 (69,7%) não desenvolveram IC e
11 (33,3%) sim (gráfico 4). Em contrapartida, 6 mulheres fizeram TTZ como
tratamento neoadjuvante, sendo que 5 (83,3%) tiveram a cardiopatia e apenas 1
(16,7%) não teve. O p valor encontrado foi significativo estatisticamente (p = 0,0220).
Apenas uma paciente realizou o tratamento paliativo, porém essa não desenvolveu a
IC, e foi excluída nesta análise pelo baixo valor estatístico.
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Gráfico 4 - Indicação de tratamento com trastuzumabe

Fonte: as autoras (2020).

Para avaliar as características do tumor na mama como influente no
desenvolvimento de IC, as pacientes foram analisadas de acordo com a
classificação TNM (7ª edição) e reagrupadas. Em relação ao tamanho do tumor
(tabela 2), foram feitos grupos de pacientes com tumores menores que 5 cm (Tis, T1
e T2) e maiores que 5 cm (T3). Na categoria T4 estavam os tumores com qualquer
tamanho, mas que invadiram a parede torácica ou a pele. Como o objetivo era
estudar o tamanho, as 4 pacientes que tinha essa classificação foram excluídas
desta análise. Das 36 pacientes, 26 tinham tumor menor que 5 cm e, dessas, 8
(30,8%) desenvolveram IC e 18 (69,2%) não. Das 10 pacientes com tumor maior
que 5 cm, 7 (70%) desenvolveram IC e 3 (30%) não, resultando um p valor
estatisticamente significativo (p = 0,0325).
Em relação à metástase linfonodal (tabela 2), as pacientes foram agrupadas
em doença localizada, ou seja, sem linfonodos comprometidos (N0) e acometimento
linfonodal (N1, N2 e N3). Uma paciente tinha tumor classificado como NX e foi
excluída dessa análise. Das 39 pacientes restantes, 14 tinham doença localizada,
sendo que 2 (14,3%) desenvolveram a cardiopatia e 12 (85,7%) não. Das que
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tiveram acometimento linfonodal, 13 (52,0%) desenvolveram IC e 12 (48,0%) não. O
p valor encontrado foi estatisticamente significativo (p = 0,0202).
Sobre as metástases (tabela 2), 20 pacientes não tinham implantações
metastáticas à distância antes de iniciar o tratamento. Dessas, 14 (70,0%) não
desenvolveram IC, contra as 6 (30,0%) que desenvolveram. Das 3 pacientes que
tiveram metástase confirmada, 1 (33,3%) não teve IC e 2 (66,7%) tiveram (p =
0,2137). Haviam 17 pacientes com tumor classificado como MX que foram excluídas
dessa análise.
Tabela 2 – Classificação TNM nas pacientes do HUEM
Grau de acometimento do câncer
Sem IC
T
N
M

Com IC

Total (%)

Tumor menor que 5 cm

18

69,2%

8

30,8%

26

72,2%

Tumor maior que 5 cm

3

30,0%

7

70,0%

10

27,8%

Doença localizada

12

85,7%

2

14,3%

14

35,8%

Acometimento linfonodal

12

48,0%

13

52,0%

25

64,1%

Ausência de metástase

14

70,0%

6

30,0%

20

86,9%

Presença de metástase

1

33,3%

2

66,7%

3

13,1%

Fonte: as autoras (2020).

Outro dado analisado foi a realização de radioterapia (RT) em hemitórax
esquerdo (gráfico 5). Das 14 pacientes que fizeram esse tratamento prévio ou
concomitantemente ao TTZ, 7 (50%) desenvolveram IC e 7 (50%) não
desenvolveram (p = 0,3435).
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Gráfico 5 - Uso de radioterapia em hemitórax esquerdo

Fonte: as autoras (2020).

O uso de quimioterapia prévio (esquema AC-T) ao tratamento com o
anticorpo monoclonal (gráfico 6) é altamente empregado no HUEM, sendo que 38
das 40 pacientes a usaram (95%). Dessas, 15 (39,5%) desenvolveram a cardiopatia,
enquanto que 23 (60,5%) não desenvolveram, com um p valor de 0,7671.
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Gráfico 6 - Relação do uso de AC-T antes do tratamento com o trastuzumabe

Fonte: as autoras (2020).

Ainda em relação às quimioterapias prévias, os esquemas utilizados pelas
pacientes estão descritos no gráfico 7. Do total de pacientes que utilizaram outro
esquema antes do trastuzumabe, 60% utilizaram somente o AC-T, 22,5% o
tamoxifeno e AC-T, 2,5% carboplatina e AC-T, 2,5% letrozol e AC-T, 5% anastrozol
e AC-T, 2,5% carboplatina, anastrozol e AC-T, 2,5% tamoxinefo e anastrozol e 2,5%
somente o esquema CMF (ciclofosfamida, metotrexato e 5-fluoracil).
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Gráfico 7 - Distribuição das quimioterapias prévias das pacientes

Fonte: as autoras (2020)

Por fim, outra variável importante foi a variação da FEVE ao longo do
tratamento, monitorada através de ecocardiogramas semestrais. Das pacientes que
desenvolveram IC, durante um ano de tratamento, a média chegou a cair
aproximadamente 16 pontos percentuais, mas recuperando parcialmente a função
cardíaca com o término do TTZ (gráfico 8). De um modo geral, foi constatado queda
da FEVE de todas as pacientes à exposição ao anticorpo monoclonal.
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Gráfico 8- Variação da fração de ejeção ventricular esquerda ao longo do tratamento

Fonte: as autoras (2020).

A incidência de IC neste estudo foi 40% (16 pacientes), sendo que 87,5% (14
pacientes) tiveram redução na FEVE maior ou igual a 10% em 6 meses de
tratamento e 2 pacientes tiveram redução da FEVE ainda após 1 ano de tratamento.
A redução média geral da FEVE foi de 16,9 pontos percentuais, sendo que 2
pacientes reduziram mais de 30 pontos percentuais da FEVE ao longo do tratamento.
Do total de pacientes que tiveram a cardiopatia, 10 (62,5%) tiveram o TTZ
interrompido ao menos um ciclo. Das pacientes que desenvolveram IC, 33,3%
utilizavam medicamentos cardioprotetores.
Este estudo pretendia ainda avaliar o percentual de pacientes que
desenvolveram IC sintomática, mas a falta de dados na anamnese e exame físico
dos prontuários não permitiu essa análise.
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DISCUSSÃO
Mediante a análise dos resultados, foi constatado, dentre as comorbidades,
que o tabagismo é um fator agressor ao sistema cardiovascular ainda mais quando
associado ao uso do TTZ. Portanto, é um fator de risco significativo para o
desenvolvimento de IC nessas pacientes, assim como foi pelo estudo de Wadhawa
et al. (2009). Apesar da Sociedade Brasileira de Cardiologia et al. (2011) não
considerar essa variável como influente na CTX, recomenda-se a cessação do
tabagismo, para dessa forma, reduzir o risco cardiovascular e consequentemente o
risco de IC. (TOCCHETTI et al., 2012)
A hipertensão arterial, considerada como um dos principais fatores de risco
independentes para a insuficiência cardíaca, está inclusa como fator de risco para
CTX relacionada à terapia imunológica. Contudo, neste estudo a hipertensão não
teve impacto estatisticamente significativo no desenvolvimento da cardiopatia ao
longo do tratamento dessas pacientes. O estudo realizado por Yu et al. (2015) que
incluiu 573 pacientes também não encontrou a hipertensão como fator de risco.
(EWER; LIPPMAN, 2005)
As demais

comorbidades como diabetes mellitus,

coronariopatias e

dislipidemia também entram no hall de fatores de risco para a CTX. Ao analisar
essas variáveis, não tiveram influência significativa nas pacientes do HUEM. Uma
possível explicação para essa diferença é que a população deste estudo é
consideravelmente mais jovem com comorbidade menor ou menos grave, visto que
a idade média da população geral de câncer de mama é de aproximadamente 62
anos. (EWER; LIPPMAN, 2005; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al.,
2011; SLAMON et al., 2011)
A obesidade por si só já é um fator de risco cardiovascular. No estudo feito
por Kaboré et al. (2019), a obesidade foi associada a um risco 3 vezes maior de
desenvolver a cardiopatia, independentemente de outros preditores de CTX. Apesar
de 68,7% das pacientes que desenvolveram IC neste estudo estarem acima do peso
(IMC maior ou igual a 25), essa não foi uma variável significativa. Ainda assim,
recomenda-se um maior cuidado na alimentação e combate ao sedentarismo.
(KENCHAIAH; CHESEBRO, 2017; TOCCHETTI et al.,2012)
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Muitos estudos como o de Virani et al. (2016), Johnson, Sulpher e Stadnick
(2015) e da Sociedade Brasileira de Cardiologia et al. (2011) exploraram a idade
como um fator de risco. Contudo, neste estudo, essa variável não foi significativa.
Esse resultado pode estar atrelado a uma média de idade baixa das pacientes
analisadas (54,6 anos), já que a idade é considerada um fator de risco para a
cardiopatia acima dos 65 anos para Johnson (2015). Já Jawa et al. (2016) explica
que como a idade avançada provavelmente está associada à maior presença de
comorbidades cardiovasculares e escolhas desfavoráveis de estilo de vida, assim é
provável que as doenças cardiovasculares se sobreponham, já que também
aumenta com a idade. Portanto, não está claro se a idade é um fator de risco
independente ou associado a outras comorbidades cardiovasculares para o
desenvolvimento de CTX.
A presente análise levou em consideração os aspectos do câncer em si,
como tipo histológico do câncer e classificação TNM. Em relação ao tamanho, para
que a análise estatística fosse passível de ser aplicada, a classificação foi
subdividida em dois grupos: tumores maiores que 5 cm (T3) e menores que 5 cm
(Tis, T1 e T2), como explicado no item "Resultados". Foi encontrado, então, que
pacientes que apresentavam a massa tumoral maior que 5 cm desenvolveram mais
IC.
Além

disso,

a

disseminação

linfonodal

também

obteve

resultados

significativos, ou seja, nas mulheres em que a doença não estava mais localizada
somente no tecido mamário tiveram maior índice de cardiopatia. Em relação a
presença de metástase a distância, não houve influência no desenvolvimento de IC.
Não foram encontrados outros estudos na literatura que analisaram essas variáveis.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia et al. (2011), “o espectro da
cardiopatia induzida por radioterapia inclui disfunção sistólica, diastólica e
miocardiopatia restritiva”, portanto, considerada um fator de risco importante para a
doença cardíaca no tratamento contra o câncer de mama. Porém, neste estudo, as
variáveis “radioterapia prévia” e “radioterapia em hemitórax esquerdo” não puderam
ser consideradas como tal.
Neste estudo também foi posto em prova as variáveis IC versus indicação de
terapia, sendo divididas em 3 grupos: neoadjuvante, adjuvante e paliativo. Assim, as
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pacientes que utilizaram o tratamento neoadjuvante desenvolveram mais IC do que
as que tiveram indicação de terapia após a cirurgia. Quando há comprometimento
linfonodal o esquema terapêutico geralmente inclui ação neoadjuvante, e, como a
disseminação linfonodal foi considerado um fator de risco neste estudo, a indicação
de terapia neoadjuvante concordou com esse dado e, por isso, acredita-se que
tenha obtido essa relevância estatística. Não foram encontrados dados semelhantes
na literatura.
Para a monitorização da função cardíaca, a Sociedade Brasileira de
Cardiologia et al. (2011) recomenda a realização do ecocardiograma transtorácico
(ECO) antes do início do tratamento com trastuzumabe e a cada três meses ou em
qualquer momento se houver suspeita clínica de insuficiência cardíaca ou
modificação no quadro prévio.
O hospital analisado na pesquisa segue as diretrizes brasileiras, porém, como
são pacientes do sistema púbico, há variações no intervalo de rastreio e realização
do ECO após a solicitação. Dessa forma, optou-se por avaliar exames realizados
antes e depois de seis meses para uma padronização dos dados.
A principal análise que leva ao diagnóstico da IC é a da FEVE. Comparando
os grupos “IC” e “não IC” do gráfico 8, foi possível inferir que houve uma queda geral
da FEVE ao longo do ano de tratamento, apontando a toxicidade que o anticorpo
monoclonal tem no sistema cardiovascular. Dessas pacientes que foram acometidas
pela cardiopatia, nenhuma teve a sua função sistólica completamente restaurada no
final de um ano de tratamento.
Atualmente a IC causada pelo TTZ é classificada como tipo II, ou seja,
desenvolve uma cardiopatia reversível. (HAMIRANI et al., 2016) Segundo Plana et al.
(2014), a reversibilidade da disfunção cardíaca é definida como aumento para dentro
de 5 pontos percentuais em relação à FEVE de base, a reversibilidade parcial como
aumento da FEVE acima de 10% pontos do nadir e permanecendo acima de 5%
pontos abaixo da linha de base e irreversibilidade quando um aumento da FEVE
abaixo de 10% pontos do nadir e permanecendo acima de 5% pontos abaixo da
linha de base. Contudo, a falta desses dados nos prontuários, não permitiu essa
avaliação neste estudo. Porém, ao analisar as pacientes do HUEM, acredita-se que
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a cardiopatia é apenas parcialmente reversível, com algumas sequelas ainda
presentes, de acordo com o gráfico 8.
Os dados expostos por Rocha, Schneider e Moreira (2013) corroboram em
que há uma redução da FEVE em todas as pacientes, porém aponta que somente
2,8% das pacientes que utilizaram o TTZ como tratamento primário desenvolveram a
cardiopatia, e 27% quando realizaram tratamentos prévios com AT. Além desses
autores, alguns estudos prospectivos como BCIRG 006 e o estudo HERA trouxeram
que o índice de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo foi de 18% e 3,05%,
respectivamente. Há também as observações retrospectivas de Wadhwa et al. (2009)
e Tarantini et al. (2012), que relataram 24% e 23% de disfunção sistólica do VE
durante o tratamento com TTZ, respectivamente. (ROCHA; SCHNEIDER; MOREIRA,
2013)
Em contrapartida, das pacientes analisadas, 40% desenvolveram a IC após o
uso do anticorpo monoclonal. Foram encontradas 8 pacientes (50%) que
desenvolveram IC com FEVE menor que 50% e não tiveram qualquer observação
nos prontuários acerca dos sintomas da cardiopatia. As diferenças na incidência de
disfunção do VE nestas e em outras observações clínicas podem ter resultado do
fato de que diferentes definições de CTX foram utilizadas. O tamanho da população
analisada também pôde ter influência nos resultados.
Entrando mais no assunto do uso de quimioterapia prévia ao TTZ, a literatura
traz que além das AT, também são cardiotóxicos os medicamentos ciclofosfamida e
paclitaxel. Juntos, eles formam o esquema de quimioterapia AC-T, muito utilizado
nas pacientes analisadas neste estudo (95%). A incidência de disfunção cardíaca
varia de 3% a 7% com o uso isolado do TTZ a 27% nos casos de associação com
AC-T. Assim, a não utilização dos antracíclicos reduz o risco de IC. (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al., 2011; VAN DALEN et al., 2011)
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia et al. (2011) e Virani et
al. (2016), é recomendada a utilização de IECA e beta-bloqueadores em pacientes
com declínio assintomático da função ventricular, e esses fármacos associados a
diuréticos podem ser usados no controle da IC sintomática. Porém, não foram
encontrados dados significativos neste estudo que mostram eficácia desses
medicamentos (gráfico 3).

46

Ainda há divergências em relação ao uso de cardioprotetores. O estudo
PRADA mostrou o benefício modesto do candesartan, mas não do metoprolol na
prevenção do declínio da FEVE. A MANTICORE-101 (Abordagem Multidisciplinar de
Novas Terapias em Cardiologia Oncologia Pesquisa) mostrou benefícios do
bisoprolol em comparação ao perindopril na prevenção do declínio da FEVE. No
entanto, esses ensaios clínicos são limitados por seus pequenos tamanhos da
amostra,

diferentes

esquemas

quimioterápicos

e

diferentes

momentos

da

administração profilática. (OHTANI et al., 2019; GULATI et al., 2016)
O paciente em tratamento com o TTZ deve ter uma boa anamnese e exame
físico voltado para o aparelho cardiovascular. Entre 1% e 4% dos pacientes
desenvolvem IC sintomática e, apesar da baixa incidência, isso indica maior
gravidade e demanda maior atenção do médico no manejo desse paciente. Contudo,
esse dado não pôde ser analisado por falta dessa informação na maioria dos
prontuários. (JAWA et al., 2016)
Portanto, com esta pesquisa pode-se observar que ainda há uma
subestimação sobre a CTX causada pelo TTZ, já que alguns prontuários estavam
incompletos, fazendo com que variáveis deixassem de ser analisadas.
De um modo geral, é acordado que a literatura traz dados relevantes e atuais
sobre a problemática, porém a maioria dos estudos foi realizada internacionalmente.
Acredita-se que a realidade no Brasil e os empecilhos que a falta de recursos
financeiros dos hospitais públicos do país traz podem dificultar a atenção completa a
essas pacientes, de modo a não conseguirem seguir os padrões internacionais de
monitoramento e prevenção.
5.1. PERSPECTIVAS FUTURAS
Concorda-se a necessidade de mais estudos, principalmente os prospectivos,
em relação a esse tema. Dessa forma, pode-se examinar o papel combinado dos
fatores de risco cardiovascular e da FEVE basal na previsão de eventos cardíacos
em pacientes com câncer.
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CONCLUSÃO
Em última análise, traçando o perfil das pacientes mais atingidas por
cardiotoxicidade pelo trastuzumabe, pode-se considerar que é uma mulher, em torno
de 57 anos, tabagista, com tumor de mama maior que 5 cm, comprometimento
linfonodal e em tratamento neoadjuvante com o anticorpo monoclonal. Sobre o
manejo ideal, levanta-se a orientação de que seja realizado o ecocardiograma de 3
em 3 meses, além de sempre preconizar os bons hábitos de vida com exercícios
físicos dentro do possível, alimentação adequada e cessação do tabagismo. Além
disso, uma abordagem multidisciplinar, que consiste em aumentar o conhecimento
de quando a cardiotoxicidade ocorre na prática diária, pode ajudar a moldar o melhor
método de acompanhamento para o monitoramento cardíaco.
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