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OBJETIVOS

MATERIAIS E MÉTODOS

REFERÊNCIAS

Segundo alerta divulgado pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA), o uso cumulativo

da hidroclorotiazida (HCT), diurético utilizado no

tratamento da hipertensão, está ligado ao aumento

do risco de câncer cutâneo não-melanoma (CCNM).

Isso ocorre pois o medicamento facilita a absorção

de radiação ultravioleta (RUV). O problema está

justamente nesse ponto, uma vez que o CCNM tem

entre suas etiologias a exposição à RUV. Dessa

forma, o presente estudo tem como alvo

compreender se realmente há relação entre o uso de

hidroclorotiazida (HCT) e o aumento de CCNM.

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura

atual. Foram consultadas as bibliotecas virtuais

Scielo e PubMed, utilizando-se os termos de busca

“hidroclorotiazida” e “câncer”. Foram incluídos

artigos dos últimos 10 anos.

vezes maior para o CEC. Entre 11 casos de CEC, 1

pode ser atribuído ao uso da HCT. Nesse estudo,

12,5% dos pacientes que desenvolveram CBC e

15,9% dos que desenvolveram CEC usavam HCT

(PEDERSEN et al., 2018). No entanto, segundo

Gandini (2018), apesar das drogas anti-

hipertensivas possuirem propriedades

fotossensibilizantes não está claro se realmente há

uma relação entre o uso prolongado do

medicamento e o aumento do risco de CCNM.

Contudo, de acordo Schmutz (2018), um conjunto

de argumentos apoia a hipótese da HCT ser um

fator de risco para o CCNM. Um deles é o fato de

que ela aumenta particularmente o risco de CEC,

que é uma lesão maligna fortemente associada à

exposição aos raios ultravioletas.
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CONCLUSÃO

A HCT parece estar intimamente relacionada com o

aumento do risco para CCNM devido seu efeito

fotossensibilizante. Sendo assim, os médicos

devem ficar atentos sobre essa relação e evitar o

uso de HCT em condições que o paciente seja de

alto risco para CCNM.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 36 artigos, dos quais apenas 15

foram selecionados para o estudo. O CCNM

origina-se dos ceratinócitos germinativos

epidérmicos ou das estruturas anexiais. Os dois

principais tipos de CCNM são o carcinoma

basocelular (CBC) e o carcinoma espinocelular

(CEC) (WOLFF, K., 2019). Estudos recentes na

Dinamarca, demonstraram que o CEC, em especial,

apresenta uma maior incidência durante o uso de

HCT. Foi observado, ainda, que o risco de

desenvolver um CCNM, seja CBC ou CEC, está

diretamente relacionado com a dose da HCT. O uso

cumulativo de doses iguais ou superiores a 200.000

mg desse fármaco foram ligados a um risco de 7
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Gráfico 1: CCNM em pacientes que faziam uso de HCT

Fonte: Pedersen (2018)


