
Importância da cardioproteção

aplicada a oncologia

Silva JS1; Brito JS1; Mendes IS1; Noronha BF1; Tavares GCL1; Kaial KG2; Rosa LM1; Guarienti M1; Cavalcante MR1; Zambianco PS1; Borges

RIM1; Silva VC1; Borges AO3.
1Centro Universitário Atenas (UniAtenas), Paracatu, MG, Brasil
2Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas), Alfenas, MG, Brasil
3Centro Universitário de Anápolis (UniEvangélica), Anápolis, GO, Brasil

1. Kalil Filho R et al. I Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia da
Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq Bras Cardiol 2011; 96(2
supl.1): 1-52.

2. Macedo AVS. Cardioproteção durante o tratamento oncológico.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2017;27(4):313-8

3. Ewer M et al. Report on the international colloquium on cardio-

oncology (Rome, 12–14 March 2014). Ecancermedicalscience.

2014;8:433.

4. Jones LW et al. Exercise and risk of cardiovascular events in

women with nonmetastatic breast cancer. J Clin Oncol.

2016;34:2743–9.

Material e métodos

Objetivo

Conclusões

Doenças cardiovasculares (DCV) são complicações

comuns decorrentes da cardiotoxicidade induzida pelo

uso de quimioterápicos, como antraciclinas e

trastuzumabe. De modo que há a necessidade de

adoção de ações em prol redução da morbimortalidade

cardiovascular em pacientes oncológicos. Ante a essa

realidade, o objetivo deste trabalho é demonstrar as

medidas cardioprotetoras disponíveis no tratamento

oncológico.

Para construção deste artigo, os materiais utilizados

foram obtidos nas bases de dados Scielo e Biblioteca

Virtual em Saúde (BVS), sendo incluídas publicações

que datam de 2007 a 2019 e que tratem sobre a

cardioproteção e/ou cardiotoxicidade em pacientes em

tratamento quimioterápico.

Resultados 

Diante de novas terapias oncológicas disponíveis e

aumento da sobrevida desses pacientes, torna-se

necessário maior conscientização sobre os efeitos

cardiotóxicos do tratamento anticâncer; e a

personalização do tratamento do paciente com base no

status cardiovascular basal, a fim de implementar

medidas cardioprotetoras e dar seguimento a terapia

oncológica.

Macedo 

‒ Pacientes com câncer possuem

fatores de risco para DCV que

podem ser potencializados em

vigência de uma terapia anticâncer.

‒ Antraciclinas exercem efeito

cardiotóxico dose-dependente.

‒ Medidas de proteção cardíaca:

limitação de dose das antraciclinas;

uso de análogos como epirrubicina e

idarrubicina; e desenvolvimento de

análogos de antraciclina que atuam

seletivamente sobre isoenzima

topoisomerase 2α.

‒ Proteção cardíaca prévia com uso de:

Inibidores da enzima conversora de

angiotensina (IECA), bloqueadores

do receptor de angiotensina (BRA),

betabloqueadores, estatinas e

dexrazoxane.

Ewer et al.

‒ Avaliou 38 pacientes com câncer de

mama, detectando redução

progressiva da fração de ejeção

com o uso de trastuzumabe.

‒ Após 12 meses da suspensão da

droga, houve a normalização da

fração.

‒ Recomenda que não seja feito o uso

simultâneo com antraciclina e que

haja redução na duração do uso.

Jones et al.

‒ Estudo prospectivo com quase três

mil mulheres em tratamento de

câncer de mama, identificou-se que

as praticantes de atividade física

apresentaram uma redução em

quase 25% no risco de eventos

cardiovasculares.


