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REVISÃO/REVIEW

RESUMO
O primeiro passo para a prevenção de cardiotoxicidade é avaliar o indivíduo quanto ao 

risco cardiovascular basal e identificar os pacientes de alto risco. É essencial a abordagem 
proativa, otimizando o tratamento das doenças cardiovasculares existentes e reduzindo 
os fatores que contribuem para o aumento do risco cardiovascular. Essa avaliação é 
um processo contínuo, que deve acontecer durante todo o tratamento. Nos pacientes 
candidatos a altas doses de antraciclina, algumas estratégias possíveis para mitigar a 
cardiotoxicidade são o uso de infusão contínua de antraciclina em vez de infusão em bo-
lus, uso de doxorrubicina lipossomal em substituição a doxorrubicina tradicional e uso de 
dexrazoxano antes da infusão de antracíclico. As evidências atuais ainda não corroboram 
o uso rotineiro de bloqueadores neuro-hormonais ou estatinas como agentes cardiopro-
tetores em todos os pacientes tratados com quimioterapia potencialmente cardiotóxica.

Descritores: Cardiotoxicidade; Quimioterapia; Antraciclinas.

ABSTRACT
The first step in preventing cardiotoxicity is to evaluate the baseline cardiovascular risk in the 

individual, and to identify high-risk patients. A proactive approach is essential, optimizing the treat-
ment of existing cardiovascular patients and reducing the factors that contribute to the increase 
in cardiovascular risk. This evaluation is a continuous process that should occur throughout the 
treatment. In candidate patients for high-dose anthracycline, some possible strategies to mitigate 
cardiotoxicity are the use of continuous anthracycline infusion instead of as a bolus, the use of 
liposomal doxorubicin to replace traditional doxorubicin, and the use of dexrazoxane prior to anthra-
cycline infusion. Current evidence does not support the routine use of neurohormonal blockers or 
statins as cardioprotective agents in all patients treated with potentially cardiotoxic chemotherapy. 

Descriptors: Cardiotoxicity; Chemotherapy; Anthracyclines. 
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CARDIOPROTEÇÃO DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO

CARDIOPROTECTION DURING CANCER TREATMENT

INTRODUÇÃO 
Com o avanço das terapias para tratamento do câncer, 

as preocupações relacionadas a segurança cardiovascular 
durante o tratamento oncológico têm requerido colaboração 
mútua entre oncologistas e cardiologistas em um trabalho 
multidisciplinar. É fato que a cardiotoxicidade é um problema 
presente em diversas classes de quimioterápicos. 

É crucial que se saiba a melhor estratégia de monitorização, 
prevenção e tratamento das complicações cardiológicas do 
tratamento oncológico. O conceito de cardioproteção é reduzir 
a morbidade e mortalidade da cardiotoxicidade e permitir que os 
pacientes recebam a quimioterapia proposta seja com intensão de  
cura, de prolongar a sobrevida ou oferecer o tratamento paliativo.1

O objetivo deste artigo é revisar as evidências e as 
recomendações práticas para melhor proteção dos pa-
cientes contra as complicações cardiológicas durante o 
tratamento oncológico.

RISCO CARDIOVASCULAR EM 
PACIENTES COM CÂNCER

Ao avaliar doença cardiovascular em pacientes com cân-
cer é importante considerar que câncer e doença cardíaca 

compartilham fatores de risco em comum. Idade avançada, 
tabagismo e obesidade são importantes fatores de risco para 
doença cardiovascular e são também associados com desen-
volvimento de diversos tipos de câncer.2 É também sabido que o 
câncer por si exacerba a doença cardiovascular, provavelmente 
criando um estado sistêmico pró-inflamatório. Dados recentes 
derivados de uma heterogênea coorte de pacientes com câncer, 
virgens de tratamento, mostram que as concentrações de vá-
rios biomarcadores de doença cardiovascular e inflamatórios 
crescem com aumento do estadiamento do câncer.3

Além disso, no momento em que o câncer é detectado, 
muitos pacientes já possuem doença cardíaca estabelecida ou 
subclínica. Por exemplo, em pacientes com Leucemia mieloide 
crônica (LMC), o tratamento com inibidores de tirosina quinase 
(ITQ) transformaram uma doença anteriormente fatal em uma 
doença crônica sendo estes pacientes candidatos a uso pro-
longado destes agentes.4 Estudo realizado para identificar a 
prevalência de doença cardiovascular (DCV) e de fatores de 
risco cardiovasculares em uma coorte de 1629 pacientes com 
LMC nos Estados Unidos comparados com a população geral 
americana encontrou que as taxas de prevalência anuais nos 
pacientes com LMC eram 1,3 a 3,5 vezes maiores para doen-
ça cardiovascular e 20 a 40% maior para hipertensão arterial 
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sistêmica, diabetes e obesidade.5 Os resultados deste estudo 
enfatizam a necessidade de avaliar e monitorizar pacientes 
para DCV e fatores de risco em uma equipe multidisciplinar 
que inclua hematologistas, oncologistas e cardiologistas. 

Essa associação entre câncer e doença cardiovascular 
se torna ainda mais evidente nos pacientes com câncer de 
próstata, segundo câncer mais comum entre os homens 
no Brasil (atrás apenas do câncer de pele não-melano-
ma),6 onde estima-se que 33% destes pacientes apresentem 
doença cardiovascular associada.7 A presença de doença 
cardiovascular basal se torna ainda mais relevante quando 
o paciente necessita ser exposto a terapia com potencial 
toxicidade cardiovascular. Nos pacientes com câncer de 
próstata localmente avançado e metastático, a terapia de 
privação androgênica (TPA) desempenha papel essencial 
no seu tratamento. Baixos níveis de testosterona se asso-
ciam ao aumento do risco cardiovascular, sendo o risco 
atribuído às alterações metabólicas similares a síndrome 
metabólica. Efeitos metabólicos dos baixos níveis de tes-
tosterona predispõem ao aumento do risco cardiovascular 
em longo prazo.8 Porém, estudos observacionais mostraram 
um aumento consistente no risco de eventos cardiovas-
culares em pacientes com câncer de próstata expostos a 
terapia de privação androgênica, sendo o maior risco, nos 
primeiros seis meses da terapia de privação androgênica 
(quando utilizados agonistas GnRH e principalmente em 
homens com múltiplos eventos cardiovasculares prévios, 
no último ano).9 Assim, o risco cardiovascular deve ser ava-
liado ao se propor uma estratégia de bloqueio hormonal, 
podendo influenciar na escolha do agente a ser utilizado. 
É essencial que, ao se identificar um paciente com câncer 
de próstata, candidato a bloqueio da testosterona, com 
risco cardiovascular aumentado, seja oferecido ao paciente 
não só a melhor terapia para o tratamento do câncer de 
próstata, mas também estratégias que ajudem a tratar a 
doença cardiovascular.10 Uma abordagem é a utilização 
do algoritmo ABCDE (Tabela 1), no qual são destacados 
os pontos principais de prevenção para redução do risco 
cardiovascular nos pacientes com câncer de próstata.8  

Eventos cardiovasculares futuros podem ser uma ameaça 
para a sobrevida e para a qualidade de vida de pacientes que 
entram em remissão do câncer. Doença cardiovascular é a 
principal causa de morte 10 anos após o diagnostico de câncer 
de mama.11 Em muitos países, mais de 75% das mulheres 
sobrevivem mais de 10 anos após diagnóstico de câncer de 
mama, enfatizando a importância da abordagem preventiva 
da doença cardiovascular para melhora da sobrevida geral.

Assim, ao avaliarmos um paciente com câncer candidato 
a terapia com potencial cardiotóxico, a primeira etapa para 
prevenção de cardiotoxicidade é ter uma abordagem proativa 
através da identificação de pacientes de maior risco cardiovas-
cular podendo-se utilizar as ferramentas de cálculos de risco 
cardiovascular, o que permite identificar o risco individual e assim 
permitir a instituição de medidas para prevenir e minimizar as 
toxicidades metabólicas e cardiovasculares durante o tratamento 
oncológico, garantido também melhora da sobrevida global.

AVALIAÇÃO DO RISCO DE 
CARDIOTOXICIDADE

É útil contextualizar o racional da prevenção de cardiotoxici-
dade baseando-se no sistema de estadiamento de insuficiência 
cardíaca da American Heart Association,12 onde se enfatiza que 

a disfunção ventricular sintomática é geralmente um estado 
tardio prevenível decorrente de um processo crônico.  Como 
discutido previamente, pacientes com câncer habitualmente 
possuem fatores de risco para doenças cardiovasculares, 
como diabetes ou hipertensão arterial sistêmica e estes irão 
atuar juntamente com os fatores relacionados ao tratamento 
do câncer para aumentar o risco cardiovascular. Assim, o 
primeiro passo para a prevenção de cardiotoxicidade é a uma 
avaliação clínica e cardiovascular cuidadosa identificando 
fatores de risco modificáveis e não modificáveis. É importante 
averiguar a exposição a outros tratamentos oncológicos pré-
vios, como quimioterapia e/ou radioterapia. Durante a avaliação 
basal, é importante elucidar junto à equipe de oncologia qual 
o protocolo de tratamento planejado identificando as drogas, 
doses e duração. Em seguida, documentar os fatores de risco 
cardiovasculares e a presença de sintomas cardiovasculares, 
além de exame físico cuidadoso. A definição dos exames 
complementares deve ser individualizada de acordo com o 
risco individual e protocolo de tratamento oncológico proposto. 
Esta avaliação basal é uma oportunidade valiosa de modificar 
os fatores de risco, prevenir a progressão de doença cardíaca 
estrutural assintomática e identificar doença cardiovascular 
estabelecida. A mudança do regime quimioterápico baseado 
na avaliação cardiovascular é uma decisão complexa e que 
exige uma abordagem multidisciplinar.

PREVENÇÃO PRIMÁRIA DE 
CARDIOTOXICIDADE

A prevenção primária de cardiotoxicidade inclui as me-
didas farmacológicas e não farmacológicas que podem ser 
oferecidas aos pacientes, antes de serem expostos a terapia 
com potencial cardiotóxico.

Testes genéticos 
Fatores genéticos podem explicar, em parte, as diferenças 

na incidência de cardiotoxicidade observadas em diversos 

Tabela 1. Proposta de algoritmo para redução do risco cardiovascular 
em pacientes com câncer de próstata.

ABCDE Algorítmo para acompanhamento de pacientes 
com Câncer de Próstata

A Atenção Mais atenção aos pacientes com sinais 
e sintomas cardiovasculares

Aspirina
81mg de aspirina diariamente para 
prevenção primária ou secundária de 
eventos cardiovasculares

B (Blood pressure) 
Pressão sanguínea Meta de PA < 140/90 mmHg

C Colesterol Terapia com estatinas de alta intensidade 
para DCV ou hiperlipidemia preexistentes

Cigarro Terapia e aconselhamento antitabagismo

D Diabetes mellitus
Monitoramento frequente da glicose
Metformina, se possível

Dieta

Dieta rica em frutas, vegetais e grãos 
integrais e baixa em gordura saturada 
com 600UI de vitamina D diariamente e 
ingestão de cálcio adequada (1200mg/d)

E Exercício

150 min/semana de atividade física 
de intensidade moderada ou 75 min/
semana de atividade física de alta 
intensidade

DCV – doença cardiovascular. adaptado de referência 8.
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esquemas de quimioterapia de acordo com a susceptibilidade 
individual.  Estudos têm identificado polimorfismos genéticos 
envolvidos na absorção, distribuição e eliminação dos an-
tracíclicos que podem impactar no risco de miocardiopatia 
induzida por esse fármaco.13,14

Mutações no alelo C282Y do gene HFE associado com 
hemocromatose hereditária tem sido relacionadas a um risco 
nove vezes maior de lesão miocárdica em crianças com 
leucemia linfocítica tratadas com doxorrubicina.15  

São necessários estudos maiores e prospectivos para 
validar estes resultados iniciais permitindo a incorporação da 
avaliação genética na predição do risco de cardiotoxicidade.

MUDANÇAS NA ADMINISTRAÇÃO 
DE QUIMIOTERAPIA

Vários estudos têm investigado estratégias para re-
dução da toxicidade dos quimioterápicos mediante mu-
dança de dose, estrutura farmacológica e no esquema 
de administração. 

Os derivados das antraciclinas estão entre as drogas 
mais estudadas. A limitação da dose de antraciclina tem sido 
adotada por quase todos os protocolos dado a seu efeito 
cardiotóxico ser claramente dose dependente. Modificar a 
estrutura da droga para melhorar suas propriedades tera-
pêuticas e farmacológicas é também uma estratégia utiliza-
da. Epirrubicina, idarrubicina e mitoxantrona são análogos 
da antraciclina que têm um potencial menos cardiotóxico 
que a doxorrubicina. Uma dose acumulada de 900 mg/m2  
de epirrubicina parece ser equivalente a 600 mg/m2 de 
doxorrubicina em relação a eficácia, mas a 450mg/m2 em 
cardiotoxicidade.16 Uma metanálise de 13 estudos encon-
trou diferenças significativas na incidência de insuficiência 
cardíaca entre epirrubicina (análogo da antraciclina e com 
menor efeito cardiotoxico) e doxorrubicina,mostrando o 
efeito menos cardiotoxico da epirrubicina, embora com 
intervalo de confiança largo.1 No futuro, o desenvolvimento 
de análogos de antraciclina que atuam especificamente na 
isoenzima topoisomerase 2α (evitando a topoisomerase 2β) 
tem potencial de ser menos cardiotóxico. 

A infusão contínua de antraciclina, no lugar de infusão em 
bolus tem sido reportado ser menos cardiotóxica. Entretanto, 
uma metanálise de quatro estudos com 410 pacientes  mos-
trou resultados inconclusivos devido a substancial heteroge-
neidade entre os estudos, que não permitiu uma conclusão 
definitiva sobre o efeito desta abordagem na prevenção de 
disfunção ventricular.17 Além disso, esta prática aumenta o 
tempo de permanência hospitalar, custo e risco de mucosite.

Formulações de doxorrubicina lipossomais foram desen-
volvidas por vários motivos, um deles foi a melhora dos perfis 
de toxicidade. É bem claro que formulações lipossomais tem 
perfil tóxico menor, comparado à doxorrubicina convencional.18 
Um estudo comparativo randomizado em 509 pacientes com 
câncer de mama metastático e funções cardíacas normais  
receberam doxorrubicina lipossomal ou doxorrubicina con-
vencional. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) 
foi avaliada em múltiplas ocasiões, para determinar o efeito de 
cada medicação na função cardíaca. O estudo concluiu que a 
taxa de progressão livre de eventos era de 6,9 contra 7,8 meses 
(HR 3,6; 95% CI 1,58-6,31; p<0,001). Igualmente, concluiu que 
o risco de cardiotoxicidade era maior com a doxorrubicina do 
que com a doxorrubicina lipossomal (HR 3,16; 95% CI 1,58-
6,31; p<0,001). Houve menos alopécia, náusea, vômitos e 

neutropenia com a doxorrubicina lipossomal. Eritrodisestesia 
palmoplantar, estomatite e mucosite foram mais comuns com 
a doxorrubicina lipossomal do que com a doxorrubicina. O 
estudo concluiu que a doxorrubicina lipossomal tem eficácia 
similar, comparada à doxorrubicina, porém menor toxicidade.18,19

EXERCÍCIOS FÍSICOS
A prática de atividade física é um importante fator prog-

nóstico para melhora da sobrevida na população de pacientes 
oncológicos e na população geral. Existe um interesse cres-
cente para avaliar o benefício da prática de atividade física 
nos desfechos oncológicos. A atividade física como estratégia 
de prevenção de cardiotoxicidade em pacientes em uso de 
quimioterapia tem trazido resultados mistos. Em um estudo 
prospectivo com 2973 mulheres em tratamento de câncer 
de mama não metastático, foi encontrado que aquelas que 
praticaram atividade física equivalente a 9 METS-hora ou mais 
por semana apresentaram uma redução de 23% no risco de 
eventos cardiovasculares, comparados com mulheres que 
se exercitavam menos que 9 MET-hora/semana.20

Por outro lado, um estudo não controlado mostrou que 
exercícios aeróbicos, como terapia adjunta ao uso de tras-
tuzumabe, não preveniu dilatação do ventrículo esquerdo ou 
redução da fração de ejeção.21 Apesar do papel da atividade 
física para prevenção de cardiotoxicidade ter sido promissor 
em modelos animais, estudos randomizados controlados em 
larga escala são necessários para avaliar sua efetividade 
na prevenção de cardiomiopatia induzida por antraciclina.

ADMINISTRAÇÃO DE DROGAS 
CARDIOPROTETORAS

Uma abordagem para prevenção primária de cardiotoxi-
cidade seria o tratamento universal para todos os pacientes 
recebendo terapia cardiotóxica com inibidores da enzima 
conversora de angiotensina (IECA), bloqueadores do re-
ceptor de angiotensina (BRA), betabloqueadores, estatinas 
e dexrazoxane. Vários estudos já abordaram o papel da 
profilaxia medicamentosa de cardiotoxicidade como pode 
ser visto na Tabela 2.

Entretanto, muitos dos estudos disponíveis envolvem 
pacientes expostos a altas doses de antraciclinas, o que rara-
mente é utilizado nos esquemas atuais.  Um ponto importante 
a se considerar é a capacidade dos pacientes oncológicos 
em tolerar o tratamento medicamentoso profilático. Se é 
esperado que o paciente desenvolva anorexia, desidratação, 
hipotensão, insuficiência renal, dor muscular ou outros efeitos 
adversos da quimioterapia, o balanço entre risco-benefício 
do tratamento profilático pode evitar o inicio das medicações. 
Uma abordagem possível é  para os pacientes que já fazem 
uso de medicação anti-hipertensiva ou antiarrítmica é a sua 
substituição, quando factível, por drogas com potencial de 
cardioproteção durante o tratamento oncológico.

DEXRAZOXANE
Dexrazoxane é o único agente cardioprotetor aprovado 

para cardiotoxicidade induzida por antraciclina.23 É um agente 
cardioprotetor eficaz em diversos tipos de cânceres, em crian-
ças e adultos tratados com antracíclicos.24,25 Na população 
pediátrica, principalmente nos tumores hematológicos em 
que, altas de doses de antraciclinas são esperadas, o uso do 
dexrazoxane já foi amplamente avaliado em vários estudos 
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clínicos, com seguimento de décadas após o tratamento, 
certificando a eficácia protetora contra cardiotoxicidade e 
segurança desta droga neste grupo de pacientes. Inicialmen-
te, atribuía-se o efeito cardioprotetor do dexrazoxane a sua 
habilidade de quelação do ferro.26 Lyu e col.27 demonstraram 
que dexrazoxane modifica a configuração da Top2b impedindo 
a ligação da antraciclina ao complexo top2b.

No cenário do câncer de mama, diversos estudos têm 
demostrado a eficácia do dexrazoxane na redução da toxici-
dade cardíaca, nos regimes contendo antraciclina, tanto no 
contexto do tratamento adjuvante inicial, quanto na doença 
metastática e avançada, em que se espera utilização de 
doses maiores ou re-exposição à antraciclina.

Em dois estudos multicêntricos28,29 foi demonstrado sua 
eficácia cardioprotetora. Foram estudados 500 pacientes com 
câncer de mama avançado em programação de uso de antra-
ciclina, randomizados para receber placebo ou dexrazoxane. A 
razão das chances de ocorrência de eventos cardíacos no grupo 
placebo comparado com dexrazoxane foi de 2,63 (intervalo de 
confiança 95%: 1,61 a 4,.27, p < 0,001)  e 2,00 (intervalo de 
confiança 95%: 1,01 a 3,.96, p < 0,038) estabelecendo clara-
mente a eficácia da droga na prevenção de lesão cardíaca  por 
antraciclina (Tabela 2). Sua utilização nos regimes de tratamento 
atuais, em doença não metastática, principalmente associados 
aos agentes bloqueadores HER2, ainda é objeto de investigação.

BETABLOQUEADORES, 
BLOQUEADORES DO SISTEMA 
RENINA-ANGIOTENSINA –
ALDOSTERONA E ESTATINAS

Líder entre os agentes cardioprotetores estão os beta-
bloqueadores e os que atuam no sistema renina-angioten-
sina (IECA, BRA). Vários agentes dessas categorias foram 
estudados com quimioterapias em estudos prévios e foram 
encontrados sinais de benefícios, porém conclusões defini-
tivas para a prática não foram apresentadas.30,31 

 Os maiores benefícios foram encontrados em pacientes 
que utilizaram doses altas acumuladas de antracíclico. Mais 
recentemente, os estudos PRADA e MANTICORE foram apre-
sentados  com potencial de  impactarem no padrão de práticas 

no campo da terapia do câncer de mama. Ambos os estudos 
foram análises prospectivas da prevenção da cardiotoxicidade 
de antraciclinas e trastuzumabe especificamente, em estágios 
iniciais de câncer de mama.30 O estudo PRADA, um ensaio 
clínico duplo-cego, randomizou 130 mulheres em estágio inicial 
de câncer de mama para o uso de candesartana, succinato de 
metoprolol ou placebos  em paralelo com terapia oncológica.32 
Ressonância magnética cardíaca foi feita para avaliar a FEVE. O 
estudo concluiu que em pacientes em estágio inicial de câncer 
de mama, tratados com quimioterapia baseada em antraciclina, 
o metroprolol não afetou a diminuição global da FEVE, porém a 
candesartana promoveu proteção contra a diminuição precoce 
da FEVE. Por outro lado, o MANTICORE mostrou um benefício 
de ambos, perindopril e bisoprolol, em prevenir a diminuição 
da FEVE durante o tratamento com trastuzumabe.33

Para manter esses achados do PRADA e MANTICORE 
em perspectiva, devemos apontar que estudos de cardiopro-
teção anteriores mostraram uma ampla variação no impacto 
dos betabloqueadores e agentes IECA e BRA na redução de  
FEVE em pacientes oncológicos.34-36 Além disso, os efeitos 
colaterais das medicações cardíacas são significativos e 
especialmente difíceis de lidar durante a época de quimio-
terapia. Efeitos colaterais provocaram um nível subótimo de 
adesão em quase todos os ensaios até agora. Editoriais de 
vários especialistas na área estimulam precaução antes de 
adotar o uso profilático dos ACEI e betabloqueadores para 
prevenção primária de cardiotoxicidade em oncologia.

Antagonistas de aldosterona, que têm como alvo o passo 
final da via renina-angiotensina-aldosterona e têm grande 
utilidade no tratamento de insuficiência cardíaca sistólica 
sintomática, têm se mostrado promissores como agentes 
cardioprotetores. Em um estudo randomizado, 83 mulheres 
com câncer de mama foram tratadas com espironolactona (25 
mg/dia) ou placebo, começando uma semana antes, e termi-
nando três semanas após o tratamento com antraciclina. Em 
contraste com as pacientes tratadas com placebo, as pacientes 
no grupo da espironolactona não sofreram uma diminuição 
significativa da fração de ejeção do VE ou nos parâmetros de 
função diastólica após a terapia com antraciclina.37 

A terapia com estatinas representa outra área da medicina 
cardiovascular que vem sendo estudada tanto prospectivamente 
quanto retrospectivamente. Estatinas têm efeitos colaterais 

Tabela 2. Resumo dos estudos mais significantes para cardioproteção durante a terapia oncológica.

Medicamento Dose 
alvo

Mudança 
FEVE: med. 

(%)

Mudança 
FEVE: placebo 

(%)
Valor p Taxa ICC: 

medicam.
Taxa ICC: 
placebo

Terapia 
oncológica Ref.

β-bloqueadores HR 0,8
Metoprolol 100 mg 0,4 2,6 NS A ± T [29,30]
Bisoprolol 10 mg 1 5 < 0,05 Tx, C, T [29]
ACE-I/ARB
Candesartana 32 mg 0,8 2,6 0,026 A ± T [29,30]
Perindopril 8 mg 3 5 < 0,05 Tx, C, T [30]
ACEI + β-bloqueador 
(enalapril/carvedilol)

20 mg / 
25mg 0,17 3,28 0,04 Baseado 

em A [33]

Estatinas

Atorvastatina 40 mg 1,2 7,9 0,144 HR para ICC 0,3 
(p = 0,04)

Baseado 
em A [37]

Várias estatinas 2,5 5,1 0,0003 Baseado 
em A [37]

Dexrazoxano* 10:1 3% 22% 5 FU, A, C [28]
A terceira e quarta colunas demonstram as quedas relativas da FEVE para pacientes oncológicos tratados com e sem o agente protetor. As doses de ACEI/ARB e betabloquea-
dores foram escalonadas por tolerância nos ensaios referidos. PBO placebo, NS não significante, A antraciclina, T trastuzumabe, C (ciclofosfamida), Tx taxanos.
* Dexrazoxano dosado na proporção 10:1 para a dose de doxorrubicina e dado em infusão IV (p < 0,0001).
adaptado de referência 22.
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diferentes dos ACEI e betabloqueadores e têm demonstrado um 
efeito protetor contra a cardiotoxicidade induzida por quimiote-
rapia.37 O estudo prospectivo mais relevante foi um duplo-cego 
randomizado, com 40 pacientes divididos em dois grupos. Os 
pacientes com insuficiência cardíaca, disfunção do ventrículo 
esquerdo ou história de doença arterial coronariana foram ex-
cluídos. O primeiro grupo recebeu atorvastatina 40mg/dia antes 
da quimioterapia por seis meses, independentemente do perfil 
lipídico. Ecocardiograma foi realizado antes e seis meses após 
a quimioterapia. O grupo tratado com estatina não demonstrou 
nenhuma elevação da PCR de alta sensibilidade após a qui-
mioterapia, mas ela encontrou-se elevada no grupo controle 
(3,84 ± 0,89 vs. 5,43 ± 1,78 mg/dl, p < 0,0001). Referente às 
analises da FEVE, não houve redução da FEVE no grupo das 
estatinas (61,3 ± 7,9 vs. 62,6 ± 9,3 %, p = 0,144), mas houve 
uma redução estatisticamente significante da FEVE no grupo 
controle (62,9 ± 7,0 vs. 55,0 ± 9,5 %, p < 0,0001). Apenas um 
paciente no grupo das estatinas foi registrado com FEVE <50%, 
porém houve cinco pacientes no grupo controle com a FEVE 
reduzida abaixo de 50%. O estudo concluiu que no grupo das 
estatinas não teve redução da FEVE ou mudança nos parâmetros 
sistólico final (30,3 ± 5,4 vs. 32,3 ± 5,4 mm, p <0,0001) tampou-
co no diastólico final (47,2 ± 5,2 e 49,2 ±6,2 mm, p <j0,013).38 

Os resultados dos ensaios clínicos mostram que drogas 
comumente utilizadas, inibidores da enzima conversora de 
angiotensina, bloqueadores do receptor de angiotensina e 
betabloqueadores podem atenuar os efeitos subclínicos em 
curto prazo da cardiotoxicidade induzida por quimioterapia. 
Entretanto, alguns dos ensaios avaliados não são relevantes para 
a população de mulheres com exposição limitada à antraciclina, 
e alguns desfechos clinicamente relevantes de disfunção do VE 
assintomática ou insuficiência cardíaca sintomática não foram 
avaliados. Além disso, os efeitos cardioprotetores do bloqueio 
neuro-hormonal foram variáveis, dependendo do agente utiliza-
do. Por esses motivos, não há dados suficientes para sustentar 
o uso profilático de antagonistas neuro-hormonais em pacientes 
recebendo quimioterapia potencialmente cardiotóxica.39 

Entretanto o uso destes agentes para tratar fatores de 
risco cardiovasculares pré-existentes, como hipertensão e 
dislipidemia, podem levar a algum grau de cardioproteção. 

Acredita-se que marcadores precoces de cardiotoxicidade, 
como uma mudança no strain longitudinal do VE por ecocardio-
grafia ou um aumento na troponina I durante a quimioterapia, 
podem identificar um grupo de pacientes em alto risco para 

desenvolver cardiomiopatia induzida por quimioterapia e po-
dem se beneficiar com os bloqueadores neuro-hormonais.40

Vários ensaios randomizados, fase 3, em andamento ou 
concluídos, porém não publicados, poderão  nos fornecer  
mais dados sobre os efeitos da cardiotoxicidade, como 
o NCT01988571, NCT01009918 e o NCT01968200 e dois 
estudos europeus em andamento.41,42

CONCLUSÃO
A crescente cooperação entre oncologistas e cardiolo-

gistas deve ser usada para desenvolver uma opinião espe-
cializada, guidelines baseados em consensos para controle, 
prevenção e cuidados de indivíduos com cardiotoxicidade 
induzida por quimioterapia. Pesquisas adicionais são ne-
cessárias para avaliar os benefícios do controle cardíaco 
expandido e da terapia cardioprotetora profilática em longo 
prazo, principalmente no cenário do câncer de mama em 
pacientes com exposição limitada a antraciclina ou regimes 
de antraciclina seguida por trastuzumabe. Como colocado  
durante o Colóquio Internacional de Cardio-Oncologia em 
2014 “não devemos recusar o tratamento ideal aos pacientes 
por preocupações com a cardiotoxicidade. Excelência em 
avaliar e controlar o risco-benefício será crucial para o futuro 
da cardio-oncologia”.43

A ênfase de agora em diante deverá ser na identificação de 
pacientes com risco de desenvolvimento de eventos cardíacos 
relacionados ao tratamento oncológico. Também é essencial 
determinar a importância do cuidado prestado e estabelecer 
essa importância como um aspecto integral de futuros estu-
dos. A atual escassez de evidências de alto nível não deve 
nos deter, mas sim nos motivar a chegar a um ponto comum 
em que a evidência clínica mais recente e a importância de 
fornecer assistência se tornem dois lados da mesma moeda.44
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