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Realizar uma revisão bibliográfica sobre a 

cardiotoxicidade (CT) induzida por 

quimioterápicos, e suas principais 

características. 

Revisão da literatura científica feita mediante 

consulta nas bases eletrônicas MEDLINE, 

LILACS, BIREME e SCIELO com os 

descritores “cardiotoxidade”, 

“quimioterápicos”, “insuficiência cardíaca”, 

“antitumorais” e seus correspondentes em 

língua inglesa entre os anos de 2015 e 2020. 

É essencial a cooperação ativa entre 

oncologistas e cardiologistas buscando 

proteger os pacientes das complicações 

cardiovasculares e assegurar que as 

preocupações relativas à CT induzida pela 

quimioterapia não comprometam a sua 

potencial cura. 

Os principais antitumorais com potencial 

cardiotóxico são as antraciclinas, agentes 

alquilantes, antimetabólicos, taxanos, 

inibidores da topoisomerase e 

epidoflotoxinas, alcalóides da vinca, 

inibidores da aromatase e moduladores do 

receptor de estrogênio, e outros. O método 

de escolha para o monitoramento cardíaco 

durante e após a quimioterapia é o 

ecocardiograma. Ademais, a troponina I 

(TnI) também pode ser usada. Os efeitos 

tóxicos dos agentes antineoplásicos podem 

ser irreversívseis, sendo relevante 

desenvolver estratégias de prevenção 

através da adoção de um estilo de vida 

saudável, atividade física, controle de 

fatores de risco e comorbidades. Além 

disso, a administração de diuréticos, 

bloqueadores da enzima conversora de 

angiotensina, beta-bloqueadores, estatinas, 

antagonistas do receptor de angiotensina, 

dexrazoxane tem demonstrado ação 

benéfica. 

Uma importante complicação do tratamento de 

pacientes com antitumorais são as doenças 

cardiovasculares. Os quimioterápicos podem 

levar à uma disfunção cardíaca e/ou a morte dos 

cardiomiócitos. A CT pode desenvolver-se no 

início, durante ou após a quimioterapia e 

apresenta-se como manifestações agudas, 

subagudas ou crônicas, incluindo disfunção 

miocárdica, hipotensão, hipertensão, isquemia, 

prolongamento do intervalo QT, arritmias e 

tromboembolismo. É identificada como uma 

miocardiopatia com redução da FEVE (fração 

de ejeção ventricular esquerda), global ou 

segmentar, acometendo principalmente o septo 

interventricular; sintomas associados à 

insuficiência cardíaca, redução na FEVE em 

comparação ao valor basal, de pelo menos 5% 

até menos de 55%, com sinais ou sintomas de 

insuficiência cardíaca concomitante, ou redução 

na FEVE pelo em menos 10% até menos de 

55%, sem sinais ou sintomas concomitantes.  
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