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RESUMO 

 

 

A doxorrubicina é um quimioterápico usado amplamente e com alta efetividade contra 

tumores sólidos e hematológicos. Entretanto, possuí atividade cardiotóxica, o que limita o seu 

uso. Este estudo objetiva levantar os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

cardiotoxicidade induzida por doxorrubicina. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

realizada nas bases de dadosLILLACS, Medlinee PubMedpara responder o seguinte 

questionamento: quais são os fatores de risco associados ao desenvolvimento de 

cardiotoxicidade pelo uso de doxorrubicina?. Utilizou-se recorte temporal de 2010 a 2015. 

Foram incluídos estudos que estivessem em português, inglês e espanhol; disponíveis em 

texto completo, estudos realizados em humanos; foram excluídos artigos que não abordavam 

a temática proposta. Ao final da análise de todos os trabalhos levantados, foram selecionados 

10 artigos para elaboração da revisão. Após análise e leitura críticas, foram criadas três 

categorias sobre fatores de risco para desenvolvimento de cardiotoxicidade em pacientes em 

uso de doxorrubicina: Doenças hereditárias; Mudanças nos biomarcadores como fator 

preditivo de cardiotoxicidade; e Fatores mais comuns associados à cardiotoxicidade. Foram 

encontradas correlações entre aumentos de troponina I e desenvolvimento de 

cardiotoxicidade, elevação do fragmento N-terminal do peptídeo natriurético cerebral está 

relacionado ao estresse de ventrículo esquerdo, as doses d doxorrubinca acima de 500 mg/m² 

como fator de risco e a presença de mutações nos genes da hemocromatose estra mais 

relacionado ao desenvolvimento de lesão cardíaca. Conclui-se que o rastreio dos fatores de 

risco é essencial para o controle e evolução da cardiotoxicidade, bem como possibilita melhor 

abordagem em relação ao tratamento do paciente oncológico, melhorando prognóstico e 

aumentando a sobrevida, uma vez que complicações cardiovasculares influenciam 

negativamente a curva de sobrevida destes pacientes em especial. 

Palavras-chave: Oncologia. Doxorrubicina. Cardiotoxicidade. Fatores de risco. Enfermagem. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Doxorubicin is a widely used and highly effective chemotherapeutic agent against solid and 

haematological tumors. However, it has cardiotoxic activity, which limits its use. This study 

aims to raise the main risk factors for the development of cardiotoxicity induced by 

doxorubicin. This is an integrative review of the literature, performed in the LILLACS, 

Medline and PubMed databases to answer the following question: what are the risk factors 

associated with the development of cardiotoxicity through the use of doxorubicin? We used a 

temporal cut from 2010 to 2015. We included studies that were in Portuguese, English and 

Spanish; Available in full text, human studies; Articles that did not address the proposed 

theme were excluded. At the end of the analysis of all the works collected, 10 papers were 

selected for the review. After critical analysis and reading, three categories were created on 

risk factors for the development of cardiotoxicity in patients taking doxorubicin: Hereditary 

diseases; Changes in biomarkers as a predictive factor of cardiotoxicity; And most common 

factors associated with cardiotoxicity. Correlations were found between increases in troponin 

I and development of cardiotoxicity, elevation of the N-terminal fragment of the brain 

natriuretic peptide is related to left ventricular stress, doses d doxorubinca above 500 mg / m² 

as a risk factor and the presence of mutations In hemochromatosis genes is more related to the 

development of cardiac lesion. It is concluded that the screening of risk factors is essential for 

the control and evolution of cardiotoxicity, as well as allows a better approach regarding the 

treatment of cancer patients, improving prognosis and increasing survival, since 

cardiovascular complications negatively influence the onset curve. Survival of these patients 

in particular. 

Keywords: Oncology. Doxorubicin.Cardiotoxicity.Riskfactors. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A aproximação com a temática começou desde que iniciei o cursode Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde ouvia dos meus amigos graduandos eu 

a área da oncologia dava grande autonomia ao enfermeiro. 

Embora, até aquela época, eu nunca tivesse contato de fato com alguma disciplina 

que abordasse a problematização do câncer, mantive meu desejo e curiosidade guardados. Ao 

cursar a disciplina de Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso I na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), tive contato de fato com a área da oncologia, mais especificamente as 

doenças de cunho onco-hematológico. 

Ao passo que me identifiquei com esses assuntos abordados nas aulas teóricas e nos 

Ensinos Teórico Práticos da mesma disciplina, também me aproximei da cardiologia a partir 

das aulas ministradas e, sobretudo, pela execução de um estudo de casona área. 

Realizando o levantamento bibliográfico e escrevendo a revisão de literatura sobre as 

patologias desse doente, percebi que me deparei com uma área que abraço ainda mais que a 

oncologia. Isso tudo me fez repensar na área que eu queria seguir. 

Concomitantemente a esses fatos, e como já possuía vontade de me tornar docente, 

participei do processo seletivo para o Programa de Altos Estudos da UFF. Este tem por 

objetivo iniciar o aluno na pesquisa e inseri-lo no Mestrado Acadêmico em Ciências do 

Cuidado em Saúde, despertando seu lado pesquisador e docente. Ao ser selecionado, escolhi a 

Professora Patricia dos Santos Claro Fulycomo professora tutora durante a graduação e 

mestrado.  

Durante a nossa primeira orientação, lhe mostrei meu desejo de unir essas duas áreas 

e realizar meu trabalho sobre efeitos cardiotóxicos dos quimioterápicos e a partir das 

orientações e revisões de literatura sobre a temática escolhida, resolvi contemplar a cardio-

oncologia no presente trabalho. 

É indiscutível que o câncer é um problema de saúde pública, particularmente entre os 

países em desenvolvimento, onde se espera que, nas próximas décadas, 80% dos casos novos 

(de um total de mais de 20 milhões) ocorram nessa população (estimativa para 2025) (INCA, 

2015). 

O câncer é uma das patologias mais temidas no mundo inteiro e grande parte desse 

medo é gerado pela ausência de tratamento efetivo para a maioria dos tumores metastáticos 

inoperáveis (POLLOCK et al., 2006). 
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De acordo com o INCA (2015), a estimativa para o Brasil, no biênio 2016-2017, de 

novos casos de câncer gira em torno dos 600 mil novos casos, com um perfil epidemiológico 

semelhante ao da América Latina e Caribe, tendo os cânceres de próstata, em homens, e o de 

mama, nas mulheres, os mais frequentes. 

O câncer é conhecido de longa data na história. Persas, indianos e egípcios, 30 

séculos antes de Cristo, já faziam referência a tumores. Entretanto, foram os estudos da escola 

Hipocrática (IV a.C.), que definiram melhor o câncer, como um tumor duro, que por muitas 

vezes, aparecia novamente após ter sido retirado ou que se disseminava para diversas partes 

do corpo, levando o indivíduo à morte (TEIXEIRA; FONSECA, 2007). 

Somente no século XIX, a partir dos trabalhos de Virchow, foi possível a vinculação 

da doença às células e o seu processo de divisão. Concluindo esse pensamento, Wilhelm 

Waldeyer em meados do século XIX, mostrou que as células malignas se desenvolviam a 

partir de células saudáveis e que a metástase era fruto do transporte dessas células cancerosas 

por via sanguínea ou linfática (TEIXEIRA; FONSECA, 2007). 

Os profissionais da saúde enfrentam decisões difíceis quando se trata da detecção, 

prognóstico e tratamento adequado e eficaz do câncer. Essa decisão é embasada na 

compreensão da biologia do câncer, que carrega em si muitos fatores importantes (tamanho, 

grau, histologia, invasão estromaletc). O fato de conhecer e prever o comportamento 

biológico de uma neoplasia é o que permite decidir a abordagem mais adequada a cada caso 

(POLLOCKet al., 2006). 

A quimioterapia antineoplásica, com a utilização de agentes químicos isolados ou em 

combinação, tem por finalidade eliminar as células malignas do organismo. É uma 

modalidade de tratamento sistêmico, sendo também uma das formas mais importantes e 

promissoras para o tratamento do câncer, mesmo com sua ação tóxica para células da medula 

óssea e de mucosas em geral (FONSECA et al., 2000). 

Quando vamos à origem da quimioterapia, encontramos em tempos antigos 

(civilização egípcia e grega) a utilização de fármacos como quimioterápicos, sendo utilizados 

sob a forma de sais metálicos, como o arsênio, cobre e chumbo (BONASSA; GATO, 2012). 

Por se tratar de uma abordagem de tratamento sistêmica, a quimioterapia contrasta da 

radioterapia e da cirurgia que são mais antigas e possuem ação localizada. Como exemplo e 

importância da abordagem quimioterápica, temos a possível resolução e cura de leucemias e 

linfomas, além de permitir o tratamento precoce de metástases não detectáveis (BONASSA; 

GATO, 2012). 
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Concomitantemente aos avanços na descoberta de novas formas diagnósticas e de 

tratamento do câncer, em 1960 as antraciclinas, como a doxorrubicina (DOX), começam a ser 

utilizadas em diversos tipos de tumores sólidos e de origem hematológica (ROMANO et al., 

2011). 

A DOX foi isolada a partir do gêneroStretptomyces, assim como a daunorrubicina, 

portanto caracterizando-se como antibiótico antineoplásico. Atuam na indução da apoptose 

celular, geração de espécies reativas de oxigênio que interferem na função mitocondrial e de 

outras macromoléculas e na clivagem de DNA (POLLOCK et al., 2006). 

Segundo Romano e cols. (2011), sua utilização permitiu o sucesso do tratamento de 

vários tipos de câncer em adultos e crianças, contribuindo para reduzir a mortalidade e 

aumentar os sobreviventes. 

Entretanto, seu uso bem sucedido é dificultado por suas toxicidades, como a 

supressão hematopoiética, náuseas, vômitos, extravasamentos, alopecia e, seu efeito adverso 

mais temido, a CTX, a qual pode ter início após 10 a 15 anos do término do tratamento 

quimioterápico (OCTAVIA et al., 2012). 

A CTX é caracterizada por um largo espectro de manifestações, desde alterações no 

eletrocardiograma, pericardite, podendo gerar uma cardiomiopatia (CMP) descompensada e 

posterior Insuficiência Cardíaca (IC). É importante ressaltar, que o desenvolvimento de CMP 

associada ao uso de DOX está fortemente associado à dose cumulativa de DOX administrada 

durante o regime de tratamento oncológico, mas também pode ocorrer em indivíduos que 

receberam baixas doses cumulativas devido ao aumento de suscetibilidade individual devido 

aos fatores de risco presentes (OCTAVIA et al., 2012). 

Mediante ao que foi supracitado, pode-se perceber a importância da utilização da 

DOX nos tratamentos de diversas malignidades. Entretanto, o seu uso pode ser limitado 

devido às chances de desenvolvimento de CTX. 

 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

 

Fatores de risco para o desenvolvimento de cardiotoxicidade pelo uso de 

doxorrubicina. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de cardiotoxicidade em 

pacientes que utilizam doxorrubicina como parte do tratamento quimioterápico? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 

 

Objetivo Geral 

 

Identificar na literatura os fatores de risco relacionados ao desenvolvimento de 

cardiotoxicidade associada à utilização de doxorrubicina. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 

É de extrema importância para a avaliação inicial do paciente que irá utilizar drogas 

cardiotóxicas em seu esquema de tratamento, principalmente com as antraciclinas, pelo risco 

de lesão irreversível, desenvolvimento de Insuficiência cardíaca congestiva e 

consequentemente morte precoce (BONASSA E GATO, 2012). 

Ainda segundo Bonassa e Gato (2012), ‘a prevenção e detecção precoce de 

cardiotoxicidade são fundamentais, já que o tratamento das manifestações tardias é precário e 

frequentemente não implica em bons resultados, chegando a 60% o índice de mortalidade’. 

Segundo Octavia e cols. (2012), cerca de 60% das crianças acometidas por câncer 

irão receber antraciclinas como parte do tratamento e, desses 60%, aproximadamente 10% irá 

desenvolver cardiomiopatia sintomática em até 15 anos. 

Corroborandoao estudo citado acima, Bonassa e Gato (2012) ressaltam que o 

followup prolongado dos sobreviventes de doenças neoplásicas assintomáticas vem 

aumentando as estatísticas de cardiotoxicidade crônica tardia causada por agentes 
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cardiotóxicos, reforçando a necessidade de acompanhamento contínuo da função cardíaca 

nesse grupo de indivíduos. 

Também mostra-seimportante para a enfermagemdevido à escassez bibliográfica nas 

bases de dados nacionais e internacionais, onde não foi possível achar estudos relacionando o 

papel do enfermeiro na identificação de pacientes que possuem maior risco para desenvolver 

cardiotoxicidade. 

Esta avaliação pode ser realizada durante a coleta de informações para laboração do 

histórico de enfermagem, seja durante a admissão hospitalar ou no início da quimioterapia a 

nível ambulatorial. O histórico de enfermagem faz parte do processo de enfermagem que é 

organizado pela Sistematização da Assistência de Enfermagem, sendo regularizada pela lei 

7498 de 25/06/1986 (Lei do exercício profssional). 

Assim o presente estudo será relevante por que oferecerá um instrumento às equipes 

multiprofissionais sobre a estratificação do risco de desenvolver cardiotoxicidade pelo uso de 

doxorrubicina. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 

 

2.1 QUIMIOTERAPIA 

 

 

Os primeiros registros oficiais do uso efetivo de fármacos no tratamento de tumores 

deu-se somente no final do século XIX, com duas grandes descobertas: a primeira, a solução 

de Fowler (a partir de arsenito de potássio) por Lissauer em 1865; e a segunda, foi a toxina de 

Coley (combinação de diferentes produtos bacterianos) em 1890 (BONASSA; GATO, 2012). 

Os antibióticos com atividade antitumoral, que são utilizados para o tratamento do 

câncernos dias atuais, foram descobertos e começou-se o seu emprego para tais fins na década 

de 1950, através de testes em animais, sendo produzidos a partir de substâncias sintéticas e 

produtos naturais (BRUNTON; LAZO; PARKER, 2010; BONASSA; GATO, 2012). 

A grande parte dos quimioterápicos anitneoplásicos atua de forma inespecífica, 

causando lesão tanto à células malignas quanto às saudáveis. Os fármacos interferem em 

processos bioquímicos vitais e, por atuarem indiscriminadamente em tecidos tumorais e 

tecidos normais de proliferação rápida, existe um limite muito próximo entre o terapêutico e a 

toxicidade, o que obriga a pausa periódica no tratamento, a fim de que o indivíduo se recupere 

(INCA, 2008). 

Ainda segundo o INCA (2008), a utilização dos agentes antineoplásicos é baseado no 

conceito da cinética celular (ciclo celular, tempo do ciclo, fração de crescimento e tamanho da 

massa tumoral), interferindo no seu processo de crescimento e divisão. Como são, em sua 

maioria, fármacos contra o crescimento celular, foram planejados e desenvolvidos com a ideia 

de que as células tumorais se proliferam mais rapidamente do que as demais células do 

organismo, o que acaba por afetar sistemas e/ou órgãos com alta taxa de multiplicação como 

já foi citado acima (BONASSA; GATO, 2012). 

Para compreender a ação dos quimioterápicos, é necessário conhecer a dinâmica de 

funcionamento do ciclo celular, bem como a cinética tumoral. Segundo Brunton, Lazo e 

Parker (2010), o ciclo celular é dividido em 5 fases: 

• Fase G1 – fase que precede a síntese de DNA; 

• Fase S – fase responsável pela síntese de DNA; 
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• Fase G2 – intervalo após o término da síntese de DNA; 

• Fase M – fase mitótica, na qual a célula, que contém duplo complemento de 

DNA, se divide em duas células filhas; 

• Fase G0 – estado não-proliferativo. 

Por atuarem diretamente nas células, nas diversas fases do ciclo celular, opta-se por 

usar, mais frequentemente, a poliquimioterapia, onde mais de dois tipos de fármacos de 

classificações diferentes são aplicados, garantindo efeito mais abrangente sobre as células 

malignas. Deve-se ressaltar a importância da utilização de medicamentos com diferentes 

toxicidades, permitindo aumentar sua eficácia sem aumentar o grau de toxicidade (INCA, 

2008). 

A indicação do tratamento quimioterápico implica numa série de fatores que devem 

ser considerados em seu planejamento: idade do paciente, estado nutricional, função renal, 

hepática e pulmonar, infecção atual, tipo de tumor, presença de metástase e sua extensão, 

além de principalmente o performance status (condição de vida), o principal indicador de 

prognóstico do paciente oncológico (FONSECA et al., 2000). 

 

Quadro 1 -Escalas de performance status utilizadas em pacientes oncológicos. *ECOG = 

Eastern Cooperative Oncology Group; AJC = American Joint Comission of Cancer Staging 

and End Results Reporting. 

 
Descrição: Escala 

de Karnofsky 

Escala de 

Karnofsky (%) 

Escala Zubrod 

(ECOG) 

Escala TNM 

(AJC) 

Dscrição: Escalas 

ECOG e AJC 

Nenhuma 

queixa; ausência 

de evidências da 

doença 

Capaz de levar 

sua vida normal; 

sinais e sintomas 

menores da 

doença 

 

100 

 

 

 

90 

 

 

 

0 

 

 

 

H0 

Atividade normal 

Alguns sinais 

ou sintomas de 

doença com 

esforço 

Capaz de 

 

80 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

H1 

Sintomas da 

doença, mas 

deambulante e 

capaz de levar 

seu dia-a-dia 
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cuidar de si 

mesmo; incapaz 

de levar suas 

atividades normais 

ou de exercer um 

trabalho ativo 

70 habitual 

Necessita de 

assistência 

ocasional, mas 

ainda é capaz de 

prover a maioria 

de suas 

necessidades 

Requer 

assistência 

considerável e 

cuidados médicos 

frequentes 

 

60 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

H2 

Fora do leito mais 

do que 50% 

do tempo; 

ocasionalment

e necessita de 

assistência 

Incapaz: 

requer cuidados 

especiais e 

assistência 

Muito incapaz; 

indicada 

hospitalização, 

apesar de a morte 

não ser iminente 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

3 

 

 

 

H3 

No leito mais que 

50% do 

tempo; carente 

de cuidados de 

enfermagem 

Muito 

debilitado; 

hospitalização 

necessária; 

necessitando de 

tratamento de 

apoio ativamente 

Moribundo; 

processos letais 

progredindo 

rapidamente 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

H4 

Preso ao leito; 

pode necessitar 

de internação 

Fonte: Fonseca e cols., 2000 
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Através da avaliação do índice de Karnofsky, o paciente que possuí performance 

status acima de 70% é o que tem melhor prognóstico em qualuer tipo de tratamento 

oncológico. Já aqueles que têm entre 50 e 70 pontos, o prognóstico é incerto e, os abaixo de 

50, não deve ser indicado tratamento oncológico, principalmente a quimioterapia (FONSECA 

et al., 2000). 

Quanto a sua finalidade, a quimioterapia pode ser classificada de 4 formas segundo 

Bonassa e Gato (2012): 

• Terapia curativa: onde o tratamento sistêmico é o tratamento definitivo para a 

doença; 

• Terapia adjuvante: tratamento sistêmico tem o objetivo de aumentar as 

chances de cura após determinado procedimento cirúrgico associado ou não a 

radioterapia; 

• Terapia neoadjuvante: a quimioterapia é realizada antes do tratamento 

curativo, permitindo menor radicalidade na cirurgia e diminuindo o risco de 

metástases; 

• Terapia paliativa: Onde o objetivo não é a cura, mas sim o controle de sinais 

e sintomas da doença, visando a melhora da qualidade de vida do indivíduo, 

podendo ou não prolongar sua sobrevida. 

 

 

2.1.1 

 

Classificação dos quimioterápicosantineoplásicos 

 

2.1.1.1 Quanto à relação com o ciclo celular 

 

 

Podem atuar na fase de atividade celular ou na de repouso, sendo classificados como 

ciclo-específico e ciclo-inespecífico, respectivamente (INCA, 2008). 

Quimioterápicos ciclo-específico:São fármacos que se mostram mais ativos nas 

células que se encontram numa fase específica do ciclo celular, atuando nas fases de síntese 

de DNA e na fase mitótica do ciclo celular. Com base nisso, observa-se um número reduzido 

de células que serão afetadas durante o espaço de tempo da medicação, pois somente as que 

estiverem na determinada fase do ciclo celular sofrerão ataque. Logo isso demanda uma 
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exposição prolongada ou repetição das doses, permitindo assim que novas células entrem na 

fase do ciclo desejada (INCA, 2008). 

Quimioterápicos ciclo-inespecífico:Como o próprio nome já diz, as drogas que fazem 

parte dessa classe atuam em qualquer fase do ciclo celular. São eficazes contra tumores 

grandes com menos células ativas. São mais dose-dependentes que os quimioterápicos ciclo-

específico, levando a conclusão de que o número de células destruídas é proporcional à dose 

administrada (INCA, 2008). 

Segundo Bonassa e Gato (2012), o fator mais importante para a função antitumoral e 

seu emprego em diversos tipos de cânceres é que os fármacos mais usados são agentes que, na 

maioria das vezes, atuam como eletrófilos sobre macromoléculas, particularmente o DNA. 

 

 

2.1.1.2 Quanto à estrutura química e função celular 

 

 

2.1.1.2.1 Agentes Alquilantes 

 

 

Os efeitos quimioterápicos e citotóxicos desses agentes estão ligados à alquilação do 

DNA, principalmente pela ligação covalente desses agentes ao nitrogênio 7 da guanina, 

podendo representar o alvo chave da ação dos alquilantes (BRUNTON; LAZO; PARKER, 

2010). 

Ao realizarem essas ligações covalentes (ligações cruzadas) com o DNA, impedem a 

replicação do material genético e, por conseguinte, a mitose e posteriormente levam a 

ocorrência de mutação ou morte celular, especialmente em tecidos de proliferação rápida 

(FONSECA et al., 2000). E segundo Bonassa e Gato (2012), atuam nas células em todas as 

fases do ciclo celular de modo inespecífico. 
‘Na atualidade, são cinco tipos principais de agentes alquilantes na 

quimioterapia de doenças neoplásicas: 1) as mostardas nitrogenadas; 2) as 

etileniminas; 3) os alquilsufonados; 4) as nitrosureias; 5) os triazenos. Além 

disso, (...) a metil-hidrazina e os complexos de coordenação da plantinha 

estão incluídos entre os agentes aluilantes, embora estes últimos não 

produzam formalmente a alquilação do DNA e exibam uma maneira 

diferente de forma complexos covalentes com o DNA (BONASSA; GATO, 

2012).’ 
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Segundo Brunton, Lazo e Parker (2010, p. 1194), os agentes alquilantes geram 

toxicidade em elementos da medula óssea, podendo levar a sua supressão, seja ela aguda ou 

tardia. Pode reduzir a contagem de células das linhagens vermelha e branca. São tóxicas às 

células das mucosas eu estão em constante divisão, podendo causar ulceração da mucosa oral 

e desnudação intestinal e pode causar náuseas e vômitos pela sua toxicidade no sistema 

nervoso central. 

 

 

2.1.1.2.2 Compostos de coordenação da platina 

 

 

Esses agentes possuem ampla atividade antineoplásica e tornaram-se o alicerce do 

tratamento de tumores ovariano, bexiga, esôfago, cabeça e pescoço, testículo, cólon e pulmão. 

Apesar de não estabelecerem a alquilação formal do DNA, eles ligam-se de forma covalente à 

sítios nucleofílicos do DNA e compartilham atributos farmacológicos com os agentes 

alquilantes (ligação entre as fitas do DNA), o que justifica sua inclusão (BRUNTON; LAZO; 

PARKER, 2010, p. 1201; BONASSA; GATO, 2012). 

Como efeitos adversos, essa classe apresenta nefrotoxicidade com dano renal tubular 

e necrose, dependendo do quantitativo da dose administrada. Além disso pode ocorrer 

mielossupressão (trombocitopênica), neuropatia e ototoxicidadecom perda da audição 

(BONASSA; GATO, 2012). 

 

 

2.1.1.2.3 Agentes antimetabólicos 

 

 

Segundo Bonassa e Gato (2012), estes agentes inibem a biossíntese dos componentes 

essenciais à produção do DNA e RNA, impedindo a multiplicação e função normal celular. 

Essa inibição é dirigida às purinas, produção de ácido timidílico e a outras etapas de síntese de 

ácidos nucleicos. Por estarem ligados à síntese de DNA e RNA, estes agentes agem 

diretamente na fase S do ciclo celular. 

São pertencentes a esta classe: os antagonistas do ácido fólico, antagonistas das 

purinas e antagonistas das pirimidinas (INCA, 2008). 
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Entre os principais efeitos adversos, pode-se destacar: disfunção hepática (elevação 

das enzimas e icterícia) reversível, mielodepressão, alopécia, mucosite, leucopenia e 

trombocitopenia são as principais toxicidades hematológicas observadas, diarreia e náuseas 

(BONASSA; GATO, 2012). 

 

 

2.1.1.2.4 Antimitóticos 

 

 

Interferem na formação do fuso mitótico, paralisando na fase da metáfase, pois 

possuí ação sobre a proteína tubulina (componente dos microtúbulos que formam o fuso), 

levando a não migração dos cromossomos para pólos distintos da célula. São do tipo ciclo-

específico (BONASSA; GATO, 2012, p. 21; INCA, 2008). 

Segundo Fonseca e cols. (2000, p. 9), os principais representantes dessa classe são: 

vincristina, vimblastina, vindesina, docetaxel e paclitaxel. 

Seus efeitos adversos incluem: mielossupressão com leucopenia, neutropenia, 

alopécia, perda de reflexos tendinosos profundos, perda de movimentos, paralisia de cordas 

vocais, prisão de ventre e obstipação (BRUNTON; LAZO; PARKER, 2010). 

 

 

2.1.1.2.5 Análogos da camptotecina 

 

 

Segundo Brunton, Lazo e Parker (2010), estes fármacos são potentes agentes 

antineoplásicos, cujo alvo é a enzima nuclear topoisomerase I e tem como principais 

representantes oirinotecano e topotecano, possuindo atividade conhecida contra o câncer 

colorretal, de ovário e de pulmão de células pequenas. 

Ao impedirem a atividade da topoisomerase I, impedem o início da replicação do 

material genético. Portanto, este grupo farmacológico, atua na fase S do ciclo celular 

(BONASSA; GATO, 2012). 

Suas reações adversas incluem: neutropenia com ou sem trombocitopenia, mucosite, 

diarreia, náuseas, elevação das enzimas hepáticas, febre, fadiga, hipersalivação, cólicas 

abdominais e com menos frequência bradicardia assintomática (BRUNTON; LAZO; 

PARKER, 2010). 
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2.1.1.2.6 Antibióticos antitumorais 

 

 

São antineoplásicoscilco-inespecíficos, mas interagem com o DNA e inibem sua 

síntese ou até mesmo de proteínas. Ainda podem apresentar outro grupo funcional que lhes 

acrescenta novos mecanismos de ação, como alquilação, inibição enzimática ou inibição da 

função do DNA (BONASSA; GATO, 2012). 

Nessa classe são listados os seguintes fármacos: bleomicina, dactinomicina, 

epirrubicina, doxorrubicina, doxorrubicinalipossomal, mitoxantrona,mitomicina e mitramicina 

(FONSECA et al., 2000). 

Entre suas toxicidades, merecem destaque: relacionado ao trato gastrointestinal 

(náuseas, vômitos, diarreias e anorexia); hematológica, com leucopenia e trombocitopenia; 

toxicidade pulmonar grave relacionada ableomicina;  a doxorrubicina e daunorrubicina são 

frequentemente associadas a cardiotoxicidade; e o aparecimento de reação à adriamicina 

(doxorrubicina), que é o aparecimento de estrias ertematosas próximas ao local de infusão 

(reação alérgica local benigna) (BONASSA; GATO, 2012, p. 20; BRUNTON; LAZO; 

PARKER, 2010). 

 

 

2.2 DOXORRUBICINA  

 

 

A doxorrubicina é um antibiótico antineoplásicoantraciclínico, que é isolado de 

culturas de Streptomycespeucetiusvar.caesius, encontrado sob a forma de Cloridrato de 

doxorrubicina. É indicado para regressão de diversas neoplasias, tais como: carcinoma de 

mama, pulmão, bexiga, tireóide e ovário; sarcomas ósseos e de tecidos moles; linfomas de 

Hodgkin e não Hodgkin; Leucemia linfocítica aguda e mieloide aguda (BRUNTON; LAZO; 

PARKER, 2010). 
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2.2.1 

 

Propriedades farmacodinâmicas 

 

Atua sobre as células e tecidos de rápida proliferação. Intercala-se ao DNA, inibindo 

a replicação dos nucleotídeos e podendo desencadear a quebra do DNA pela enzima 

topoisomerase-II. Parece estar envolvida também das reações de oxi/redução, com produção 

de radicais livres tóxicos, que juntamente com o que já foi mencionado anteriormente, gera os 

efeitos tóxicos. Também age impedindo a formação de RNA e proteínas (BONASSA; GATO, 

2012). 

 

 

2.2.2 

 

Propriedades farmacocinéticas 

 

Bonassa e Gato (2012), dizem que a doxorrubicina é uma droga que não é absorvida 

por via gastrintestinal, devendo-se ser administrada por via Intravenosa (IV) ou via 

intravesical (passagem mínima). Esta droga é metabolizada principalmente no fígado, tendo 

como principal metabólito o 13-OH-doxorrubicinol, que possuí atividade antitumoral.Não 

atravessa a barreira hematoencefálicaA doxorrubicina apresenta curta meia-vida inicial (12 

minutos), meia vida de segunda fase de 3,3 horas e meia vida final de 20 a 48 horas. É 

excretada em sua maioria pela via biliar (presença de alterações hepáticas levam a redução da 

dose) e cerca de 5% é eliminada pela urina. 

 

 

2.2.3 

 

Contra indicações 

 

A doxorrubicina é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade à 

doxorrubicina, outras antraciclinas, antracenedionas ou a qualquer componente da fórmula. 

Não deve ser utilizada em pacientes com mielossupressão persistente, estomatite grave 

(derivada de tratamentos antineoplásicos anteriores) ou em indivíduos já tratados com a 

quantidade de doses cumulativas recomendadas de doxorrubicina. Além disso, é 

contraindicada em indivíduos com histórico atual ou prévio de arritmiasgraves, insuficiência 

miocárdioca grave ou Infarto aguda do miocárdio (IAM) recente (BONASSA; GATO, 2012,). 
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2.2.4 

 

Interações Medicamentosas 

 

É incompatível com a heparina, dexametasona, hidrocortisona, diazepan, 

aminofilina, fluoracila, cafalotina, cefepima, furosemida, alopurinol, ganciclovir, gálio e 

pipareciclina. Além destes, seu uso deve ser cuidadoso em pacientes que já utilizam algum 

medicamento com potencial efeito cardiotóxico (fluoruracila, ciclofosfamida, mitomicina, 

bevacizumabe, trastuzumabe) (BONASSA E GATO, 2012). 

Por sua metabolização ser amplamente hepática, medicamentos que alterem a função 

desse órgão, podem afetar o metabolismo da doxorrubicina (farmacocinética, eficácia e/ou 

toxicidade) (BRUNTON; LAZO; PARKER, 2010). 

 

 

2.2.5 

 

Reações adversas 

 

Segundo Bonassa e Gato (2012), as principais reações adversas são: 

• Reações cutâneas e hipersensibilidade: alopecia completa e reversível; 

eritemas; hiperpigmentação da pele e unhas; urticária; anafilaxia; rash 

cutâneo; prurido. 

• Toxicidade gastrintestinal: náuseas e vômitos; mucosite (dor, sensação de 

queimação, eritema, erosões ulcerativas, sangramento), podendo levar a 

necrose de cólon; anorexia; diarreia; dor abdominal. 

• Efeitos no local de administração: estria eritematosa na veia em que foi 

infundida é comum; flebite ou tromboflebite; flebosclerose por administração 

em vaso de pequeno calibre ou por repetição. Em caso de extravasamento, 

pode ocorrer dor no local, celulite grabe, vesicação, lesões tissulares graves e 

necrose. 

• Efeitos Hematológicos e hematopoiéticos: leucopenia; neutropenia; anemia; 

trombocitopenia; Leucemia mielóide aguda secundária foi relatada raramente. 

• Outras reações: conjutivite, lacrimejamento, astenia, hiperuricemia. 

• Cardiotoxicidade:Segundo Brunton, Lazo e Parker (2010), a cardiotoxicidade 

induzida pela doxorrubicina pode se manifestar sob duas formas: aguda e 
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tardia. A primeira é caracterizada pela apresentação de taquicardia sinusal e 

anormalidades no eletrocardiograma (ECG). Além disso, taquicardia 

ventricular, bradicardia, contrações ventriculares prematuras, bloqueios 

atrioventricular e do feixe atrioventricular foram observados. Ainda pode 

ocorrer elevação da Troponina T (enzima marcadora de lesão cardíaca), assim 

como a redução reversível da fração de ejeção após 24 horas após a 

administração de uma única dose.  

 

A cardiotoxicidade tardia é dosecumulativa dependente (geralmente com 550 mg/m2 

ou mais), se apresentando por sinais e sintomas de disfunção ventricular/Insuficiência 

Cardíaca Congestiva (ICC) (dispneia, edema pulmonar, edema gravitacional, hepatomegalia, 

ascite, efusão pleural e ritmo de galope) que não responde à digitálicos (BRUNTON; LAZO; 

PARKER, 2010). 

 

 

2.3 CARDIOTOXICIDADE PELO USO DE DOXORRUBICINA 

 

 

2.3.1 

 

Definição 

Segundo a Kalile cols.(2011), a definição de cardiotoxicidade é baseada nas medidas 

da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), sendo classificadas em: 

Grau I – Redução da FEVE entre 10% e 20%, apresentando-se assintomática; 

Grau II – Diminuição da FEVE abaixo de 20% ou do normal; 

Grau III – Insuficiência cardíaca sintomática. 

 

 

2.3.2 

 

Epidemiologia 

As antraciclinas são um dos principais quimioterápicos utilizados na oncologia, 

tendo sua eficácia comprovada em muitos tumores sólidos e hematológicos (KALIL et al., 

2011). 

De acordo com OCTAVIA e cols. (2012), 60% das crianças acometidas por câncer 

irão receber antraciclinas como parte do tratamento e, desses 60%, aproximadamente 10% irá 
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desenvolver cardiomiopatia sintomática em até 15 anos. Já Kalil e colaboradores (2011) 

retrata que a incidência de cardiotoxicidade (com redução da FEVE e/ou IC) com a utilização 

de antraciclinas é de 5% a 35% em indivíduo que utilizaram dose acima de 400 mg/m². 

O uso da doxorrubicina, incialmente, leva a uma disfunção diastólica, podendo 

progredir para disfunção sistólica, especialmente quando há uso de doses cumulativas 

elevadas (MARTINS et al., 2011). Segundo Swain, Whaley e Ewer (2003), os indivíduos que 

apresentam uso de doses que ultrapassam os 400 mg/m² de doxorrubicina, possuem de 7% a 

26% de chances de apresentarem IC.  

Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento da cardiomiopatia (CMP) por 

doxorrubicina, devem ser destacados: idade superior a 70 anos, quimioterapia combinada, 

radioterapia mediastinal (prévia ou concomitante), doença cardíaca anterior (doenças 

aterosclerótica coronariana, valvar ou miocárdica), Hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

doença hepática raça (negros > brancos), trissomiado 21, mutação HFE (democromatose) 

(YU, 2005; SÁ et al., 2009). 

Além destes fatores, em um estudo com duas pacientes diagnosticadas com câncer de 

mama tratadas com esquema quimioterápico incluindo doxorrubicina (MARTINS et al., 

2011), destacaram-se como elementos de risco para desenvolvimento de CMP e IC: ser do 

sexo feminino; dose cumulativa maior que 400 mg/m²; Diabetes Mellitus (DM), pois gera 

comprometimento vascular; administração em bolus; doses unitárias elevadas; extremos de 

faixa etária (15 < e > 70 anos). 

Segundo Martins e cols. (2011), a cardiomiopatia e a ICC são condições clínicas 

graves com alta morbimortalidade que interferem negativamente na curva de sobrevivência 

em pacientes com câncer, podendo se manifestar até 20 anos após a quimioterapia. Se observa 

também, que com a maior sobrevida dos pacientes após o tratamento do CA, a possibilidade 

de ocorrer os agravos relatados acima aumenta. 

 

 

2.3.3 

 

Fisiopatologia e manifestações clínicas 

 

A cardiotoxicidade pode se apresentar sob três formas: aguda, sub-aguda ou crônica. 

A primeira e a segunda se caracterizam por alterações súbitas na repolarização do ventrículo, 

alterações no segmento Q-T do ECG, arritmias supraventriculares e ventriculares, síndromes 

coronarianas agudas, pericardite e miocardite, observadas desde o início até 14 dias após o 
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término do tratamento. A forma crônica (Subtipo I – apresentação dos sintomas em até um 

ano após o término da quimioterapia; Subtipo II – ocorre após um ano do término da 

quimioterapia) tem como manifestação principal a disfunção ventricular sistólica ou 

diastólica, podendo levar à ICC e até a morte (KALILet al., 2011) 

Segundo Albuquerque e cols. (2014), ‘os principais mecanismos de lesão do 

miocárdio pelas antraciclinas são: formação de radicais livres; alterações no metabolismo do 

ferro; indução de vias de apoptose; alteração na produção de adenosina trifosfato; e alterações 

mitocondriais.’ 

As manifestações clínicas presentes na cardiotoxicidade são: IC, Arritmias 

ventriculares e supraventriculares, Isquemia miocárdica aguda com ou sem supra de ST do 

ECG, Disfunção ventricular esquerda assintomática, HAS, Doença pericárdica e Eventos 

tromboembólicos (KALIL et al., 2011). 

 

 

2.3.4 

 

Prevenção e tratamento 

 

Segundo Bonassa e Gato (2012), o controle rigoroso das aplicações de 

quimioterápicos cardiotóxicos deve ocorrer de forma a não ultrapassar a dose máxima 

cumulativa permitida para cada medicamento. Isto se caracteriza como a principal medida de 

prevenção. 

Além do limite da dose, Cardinale, Colombo e Cipolla (2008), citam as seguintes 

ações preventivas: 

1) Administração de antraciclinas modificadas estruturalmente (epirubicina, 

idarubicina); 

2) Utilização de antraciclinaslipossomais; 

3) Uso de medicações cardioprotetoras 

a) Dexrazoxane–seu efeito protetor advém da sua função quelante de radicais 

livres que são gerados em reações mediadas pelo ferro, muito embora não se conheça o 

mecanismo preciso. Sua utilização é recomendada essencialmente para mulheres 

portadoras de câncer de mama metastático em tratamento com antraciclinas, possuindo 

doença controlada com o tratamento quimioterápico e que tenha atingido a dose 

cumulativa de 300 mg/m2 (KALIL et al., 2011); 
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b) Carvedilol–é um alfa e beta bloqueador com ação antioxidante. Atuam 

prevenindo a peroxidação lipídica, inibem a formação e inativam radicais livres, além de 

prevenirem a depleção de antioxidantes endógenos. Seu efeito cardioprotetor também 

pode estar relacionado ao seu efeito beta bloqueador e antiapoptótico (KALIL et al., 

2011). 

4) Aumento do tempo de infusão de antraciclinas. 

 

Além disso, procura-se estabelecer um diagnóstico precoce da cardiotoxicidade 

através dos seguintes exames:  

• Ecocardiograma – utilizado na avaliação inicial (para excluir cardiomiopatia 

prévia), no monitoramento durante o tratamento (avaliar a FEVE com 3, 6 e 

12 meses) e no pós tratamento com antraciclinas (repetição do exame a cada 

2 anos). A redução da FEVE para um valor abaixo de 50% ou um queda de 

10 pontos percentuais da FEVE caracteriza cardiotoxicidade. Se houver 

presença de um ou mais dos fatores de risco descritos anteriormente, é 

recomendado que ocorra a avaliação da FEVE a cada 100 mg de 

doxorrubicina administrada (KALIL et al., 2011; BONASSA; GATO, 2012); 

• Ventriculografia Radioisotópica (VR) – possuí alta sensibilidade na avaliação 

da FEVE, podendo também ser utilizada como avaliação inicial e/ou 

seguimento de pacientes em tratamento com antraciclinas (KALIL et al., 

2011); 

• Ressonância nuclear magnética (RNM) – é considerado o método padrão de 

referência na avaliação da função ventricular e pode ser utilizado antes do 

início do tratamento e como seguimento, entretanto seu alto custo e 

disponibilidade relativamente limitada não lhe favorecem sua escolha para 

diagnóstico (WALKER et al., 2010); 

• Biópsia endomiocárdica–método de maior especificidade parra determinar e 

quantificar a carditoxicidade por antraciclinas. Pode ser realizado com 

segurança em pacientes ambulatoriais, porém recomenda-se que apenas 

profissionais especificamente treinados realizem a biópsia e interpretem os 

resultados (BONASSA; GATO, 2012), uma vez que a possibilidade de erro 

de amostragem limita significativamente seu uso na prática clínica, devendo-

se selecionar os casos (KALIL et al., 2011). 
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Bonassa e Gato (2012) recomendam a descontinuação da droga se a FEVE diminuir 

para 45% do valor inicial ou se acontecer a redução de 10% ou mais a cada medida 

subsequente. 

 

 

2.4 FARMACOVIGILÂNCIA 

 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2002), a farmacovigilância é a ciência 

relativa à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos feitos adversos ou quaisquer 

problemas relacionados a medicamentos. Portanto, possuí uma abrangência em todo e 

qualquer evento adverso relacionado ao uso de medicamentos. 

Ademais, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), vários são 

os conceitos fundamentais para se trabalhar a farmacovigilância, tendo como principal 

conceito a Reação Adversa a Medicamento (RAM), definida por qualquer efeito nocivo, não 

intencional e indesejado, de um fármaco, em doses terapêuticas habituais em seres humanos 

para fins de tratamento, profilaxia ou diagnóstico. 

Além da RAM, ainda temos as seguintes questões relevantes para a 

farmacovigilância: desvios de qualidade de produtos farmacêuticos; erros na administração de 

medicamentos; notificações de perde de eficácia; uso de fármacos para indicações não 

aprovadas, que não possuem base científica adequada; notificação de casos de intoxicação 

aguda ou crônica por produtos farmacêuticos; avaliação de mortalidade; abuso e uso errôneo 

de produtos; interações, com efeitos adversos, de fármacos com substâncias químicas, outros 

medicamentos e alimentos (BONASSA; GATO, 2012). 

Seus principais objetivos são: detecção de reações adversas desconhecidas e 

interações; detecção do aumento da frequência de reações adversas conhecidas; identificação 

de fatores de risco e possíveis mecanismos de desenvolvimento de rações adversas; estimativa 

dos aspectos quantitativos de análise benefício/risco e disseminação da informação necessária 

para promover a prescrição e regulação dos fármacos, que possuí como metas em conjunto o 

uso racional e seguro de medicamentos, o gerenciamento, comunicação dos riscos e 

benefícios dos medicamentos no mercado e educação e informação aos pacientes (OMS, 

2000). 

Os antineoplásicos são medicamentos com índice terapêutico pequeno. Em outras 

palavras, eles possuem diferenças entre doses terapêuticas e tóxicas muito próximas. Portanto, 
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na prática da oncologia clínica, é esperado o aparecimento frequente de toxicidades 

medicamentosas (BONSSA; GATO, 2012). 

 

 

2.4.1 

 

Farmacovigilância em oncologia 

 

A partir do momento que se tem em mente que as toxicidades são eventos comuns na 

oncologia, a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (SOBRAFO) (2011) 

juntamente com a ANVISA recomendam notificar: 

• Qualquer reação não descrita na bula ou literatura; 

• Medicamento comercializado há mais de cinco anos: qualquer reação graus 

três e quatro, mesmo que esteja descrita na literatura; 

• Medicamentos novos (menos de cinco anos de comercialização): qualquer 

reação de todos os graus, mesmo as descritas na bula ou literatura; 

• É recomendado que ocorra a notificação da perda de eficácia e/ou suspeita de 

desvios da qualidade dos medicamentos. 

Para realizar a notificação, assim como nas outras especialidades, pode ser feita por 

da equipe de enfermagem ou farmacêuticos. O primeiro pela convivência maior com o 

paciente e o segundo por ser profissional de excelência no preparo e na lida correta com o 

medicamento (BONASSA; GATO, 2012). 

A participação dos profissionais de Enfermagem no mundo, e em especial no Brasil, 

é incipiente. Entretanto, pode-se inferir que o incentivo a maior participação destes 

profissionais na vigilância de RAM poderia melhorar significativamente a segurança global 

dos pacientes em uso de medicamentos, em especial os antineoplásicos (BONSSA; GATO, 

2012). 

 

 

2.4.2 

 

Estratificação de risco em oncologia 

 

Estratificar o risco significa correlacionar a origem diagnóstica da reação adversa 

com as ações dos quimioterápicos, perpassando por análises estratégicas de ligação da dita 
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reação com a patologia de base e os diversos fármacos utilizados pelo indivíduo (BONASSA; 

GATO, 2012). Para a estratificação, é recomenda utilizar os Critérios Comuns de Toxicidade 

(Common ToxicityCriteria) desenvolvido pelo National câncer institute(NCI) na América do 

norte (NCI, 2003). 

A utilização de tal critério possibilita abordar a toxicidade de forma quantitativa e 

qualitativa de forma sistemática e padronizada. As toxicidades em geral variam do grau 0 

(nenhum) ao grau 4 (Intensa toxicidade) e permite a uniformização da língua de trabalho 

(NCI, 2003). 

Vale ressaltar que o grande interesse da farmacovigilância são as reações adversas 

consideradas graves, aquelas que representam risco de morte, hospitalização ou 

prolongamento da hospitalização, incapacidade permanente ou significante, anormalidade 

congênita e efeito clinicamente significante. Em especial, deve ser dada mais atenção às 

reações eu não descritas ou pouco elucidadas, o que dificulta o conhecimento por completo 

(ANVISA). 
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3 METODOLOGIA 

 

  

A revisão integrativa, das revisões de literatura, é a mais ampla e permite de estudos 

experimentais e não-experimentais para uma completa compreensão do fenômeno a ser 

analisado. Combina a literatura teórica e empírica, além do que incorpora uma grande 

possibilidade de propósitos: revisão de teorias e evidências, análise de problemas 

metodológicos de um tópico, e bem como a definição de conceitos (WHITTMORE; KNAFL, 

2005). 

Seguindo os seis passos de Souza, Silva e Carvalho (2010) para elaboração de uma 

revisão integrativa, temos:  

• 1ª fase – Elaboração da questão norteadora - quais são os fatores de risco 

associados ao desenvolvimento de cardiotoxicidade pelo uso de 

doxorrubicina?; 

• 2ª fase – Busca ou amostragem na literatura - A coleta foirealizada nas 

seguintes bases de dados: LILACS (através da Biblioteca Virtual em Saúde – 

BVS), SciELO (BVS), Medline (BVS) e PUBMED eforam utilizados os 

descritores: cardiotoxicidade, cardiotoxicity, fatores de risco, risco, risk 

factors, risk assessment, risk, doxorrubicina e doxorubicin; com o emprego 

dos seguintes filtros: recorte temporal (2010 a 2015), textos em inglês, 

português e espanhol; estarão aptos a entrada no estudo os artigos que 

estiveremdisponíveis em texto completo e estudos que ocorreram em 

humanos. Foram excluídos da pesquisa os artigos que não abordavam a 

temática proposta. Todas as etapas estão descritas nos quadros2 e 3; 

• 3ª fase – Coleta de dados – leitura dos artigos para captar informações 

necessárias, tais como: tipo de estudo, metodologia, número da amostra, 

abordagem do estudo, dentre outras; 

• 4ª fase – Análise crítica dos estudos incluídos –nesta etapa ocorreu a leitura 

minuciosa dos artigos levantados para compor o estudo; 

• 5ª fase – Discussão dos resultados – após a leitura houve a categorização dos 

achados bem como sua interlocução com demais estudos que abordassem a 

temática proposta; 

• 6ª fase – Apresentação da revisão integrativa. 
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Quadro 2 - Estratégia de busca utilizada e artigos encontrados na BVS. * Mesmo artigo 

encontrado na busca utilizando cardiotoxicidade, fatores de risco e doxorrubicina como 

descritores. ** Artigo já havia sido selecionado anteriormente na pesquisa utilizando 

cardiotoxicity, risk e doxorubicin como descritores. *** Estes 22 artigos foram encontrados 

na busca realizada com os seguintes descritores: cardiotoxicity, risk e doxorubicin 

 
. 

 

  Quadro 3 -Estratégia de busca e artigos encontrados na PubMed. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Ao final da seleção, restaram 10 artigos que atenderam as necessidades demandas da 

pesquisa. 

Na BVS foram encontrados 8 artigos, dos quais apenas um é nacional. Dos oito, 3 são 

relatos de caso, 2 são revisões de literatura e 4 são estudos coorte. 

Na PubMed, excetuando-se os artigos repetidos, sobrou apenas um estudo que é 

coorte. Os trabalhos, seus respectivos temas, periódicos, autores e base de dados onde foram 

encontrados estão disponíveis na tabela 3. 

Os estudos foram analisados e a partir disso, foram criadas categorias que abordassem 

diferentes fatores de risco para desenvolvimento de cardiotoxicidade pelo uso da 

doxorrubicina. 

São eles: 

 

Quadro 4 - Lista de artigos selecionados para revisão de literatura. 

Artigos nº Autores e ano Periódico Base de dados Tema 
1 Lanzieri e cols. 

(2013) 
Revista 

Insuficiência 
Cardíaca 

 SciELO (BVS) Rela um caso de 
cardiomiopatia alcoólica 
agravada por 
quimioterapia utilizando 
doxorrubicina 

2 Lipshultz e 
cols. (2014) 

Acta 
Haematologia 

Medline (BVS) 
PubMed 

Revisão que aborda os 
riscos para desenvolver 
cardiotoxicidade e 
medidas de proteção 

3 Kumar e cols. 
(2012) 

Texas Heart 
Institute 

Medline (BVS) 
PubMed 

Relato de caso de paciente 
que apresentou 
cardiomiopatia por 
doxorrubicina 17 depois 
do fim do tratamento 

4 Berg e cols. 
(2010) 

European 
Journal of 

Heart Failure 

Medline (BVS) 
PubMed 

Levanta a hipótese, a 
partir de dois casos, de 
que a cardiomiopatia 
dilatada familiar pode ser 
outro fator de risco para 
cardiotoxicidade 

5 Volkova e 
Russel (2011) 

Current 
Cardiology 

Reviews 

Medline (BVS) 
PubMed 

Aborda a prevalência, 
patogênese, fatores de 
risco e tratamento para 
cardiotoxicidade 

6 Ky e cols. Journal of the  Medline (BVS) Procura associar aumento 
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(2014) American 
College of 
Cardiology 

 
PubMed 

precoce nos 
biomarcadores ao 
aparecimento de 
cardiotoxicidade 

 
7 

 
Lipshultz e 
cols. (2013) 

 
Cancer 

 
Medline (BVS) 

 
Avaliar a correlaçãodos 
indivíduos que possuem 
os genes da 
Hemocromatose com a 
possibilidade de 
desenvolver 
cardiotoxicidade 

8 Lipshultz e 
cols. (2012) 

Pediatrics Medline (BVS)  Procurar relação entre a 
infusão em bolus e 
contínua com desfechos 
cardíacos a longo prazo 

9 Lipshultz e 
cols. (2012) 

Journal of 
Clinical 

Oncology 

Medline (BVS) 
PubMed 

Avaliar mudanças nos 
biomarcadores cardíacos 
com achados a longo 
prazo de ecocardiogramas 

10 Drafts e cols. 
(2013) 

JACC 
Cardiovascular 

Imaging 

PubMed Avaliar se há associação 
entre doses baixas a 
moderadas de antraciclina 
à evidências de doenças 
cardiovascular subclínica 
precoce 

 

Lanzieri e cols. (2013) relatam em seu estudo o caso de uma paciente com 50 anos, 

etilista, tabagista com consumo de 100g de etanol/dia que teve diagnóstico de cardiomiopatia 

alcoólica. Em 2003 foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e foi submetida a 12 sessões 

de quimioterapia com doses totais de doxorrubicina (530 mg/m²), bleomicina (82 mg/m²), 

vimblastina (66 mg/m²) e Decarbazina (3977 mg/m²). 

A paciente apresentava disfunção ventricular prévia, hipertensão arterial, uso de 

quimioterápicos associados e agressão prévia ao miocárdio como fatores de risco para 

desenvolvimento de cardiotoxicidade. 

Lipshultz e cols. (2014) realizaram uma revisão que descreve os mecanismos e o curso 

da cardioxocicidade induzida pelo uso de antraciclina e radiação e seus fatores de risco em 

sobreviventes de câncer na infância. Também discute estratégias cardioprotetoras para 

prevenir ou reduzir disfunção cardíaca a longo prazo. 

Kumar e cols. (2012) relatamo caso de um paciente que apresenta sintomas de IC, 

proveniente dar cardiotoxicidade, 17 anos após a quimioterapia com doxorrubicina. 
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Berg e cols. (2010) apresentam um relato de dois casos envolvendo o aparecimento de 

cardiomiopatia dilatada que foi relacionada ao tratamento quimioterápico utilizando 

antraciclinas (daunorrubicina e doxorrubicina – 420 mg/m²) e ainda sim correlacionada a 

casos de cardiomiopatia dilatada de origem idiopática em familiares próximos. 

Volkovae Russell (2011), desenvolveram umarevisão de literatura que aborda os 

mecanismos de cardiotoxicidade, identificação dos pacientes de risco e formas de tratamento. 

Esclarece que a cardiotoxicidade causa pela doxorrubicina é a do tipo I (causada por apoptose 

do cardiomiócito e se caracteriza por ser irreversível). A partir do entendimento da etiologia, 

podem-se propor estratégias de prevenção e combate ao desenvolvimento de dano permanente 

ao miocárdio. 

Ky e cols. (2014)emseu estudo, tem por objetivo determinar se o aparecimento de um 

biomarcador ou múltiplos biomarcadores estão associados à cardiotoxicidade em pacientes 

com câncer de mama que estão realizando quimioterapia.Trata-se de um estudo de coorte 

realizado em pacientes com câncer de mama HER2 positivo. Foram Escolhidos pacientes que 

irão seguir regime terapêutico contendo antraciclina, como principal, seguido por taxanes e 

trastuzumabe. Pacientes com FEVE <50% antes da quimioterapia e aqueles que não podiam 

dar informações ou dar seu consentimento foram excluídos. Foram estudados antes da 

quimioterapia e em intervalos de 3 meses durante a terapia envolvendo antraciclinas, taxane e 

trastuzumab, com um total de 6 visitas por paciente. Usados questionários e ecocardiogramas. 

Amostras de sangue foram obtidas na linha de base, 3 meses, 6 meses. Avaliaram os 

seguintes marcadores: Troponina I; Protéina c reativa de alta sensibilidade; Fragmento N-

terminal do peptídeo natriurético cerebral; Fator de diferenciação do crescimento; 

Mieloperoxidase; Fator de crescimento placentário; galectina; receptor fms-like tirosina 

quinase solúvel. 

Teve como resultado o aparecimento de cardiotoxicidadecom média de tempo de 7.9 

meses. Os níveis de Troponina I (dano ao miocárdio), Proteína C Reativa (inflamação), GDF-

15 (inflamação e estresse oxidativo), Mieloperoxidase (estresse oxidativo), PIGF (angiogênse) 

e receptor fms-like tirosina quinase solúvel (remodelamento vascular) aumentaram 

significativamente da linha de base para a segunda visita (todo com p < 0,05). 

Lipshultz e cols. (2013) têm por objetivo associar a presença de dois alelos mais 

comuns da hemocromatose (C282Y e H63D) ao desenvolvimento de cardiotoxicidade 

causada por doxorrubicina. Trata-se de coorte realizado em 2005 e 2007 com coleta de 

biomarcadores assim que houve diagnóstico, diariamente (após a dose de doxorrubicina) por 
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uma semana, antes de cada dose subsequente de doxorrubicina, e por sete dia após a dose 

final de doxorrubicina com avaliação cardíaca através de ecocardiografia. 

Lipshultz e cols. (2012) apresentaram como objetivo comparar os achados cardíacos a 

longo prazo dos pacientes (com leucemia linfoide aguda) que receberam doxorrubicina por 

infusão continua com aqueles que receberam infusão em bolus. 

Estudo prospectivo randomizado com Pacientes com menos de 18 anos (entre 1991 e 

1995), que foram classificados como risco normal ou de alto risco, sendo o último definido 

pela presença de ao menos 1 dos seguintes achados: Leucócitos globais em pelo menos 20000 

céls/μL, Menor de 2 anos ou maior ou igual a 9, presença de blastos leucêmicos no líquor 

obtido no diagnóstico, presença de massa mediastinal ou imunofenótipo T. Pacientes em alto 

risco foram randomizados para infusão continua e infusão em bolus antes de iniciar a terapia, 

mas só começou depois que foi confirmado que o paciente entrou em remissão induzida. A 

dose máxima de doxorrubicina planejada foi de 300 mg/m². Entretanto, todos os pacientes em 

alto risco, receberam 30 mg/m² de doxorrubicina a cada dois dias durante a fase de indução. 

Depois da indução, os pacientes em remissão receberam doxorrubicina em infusão continua 

(acima de 48 horas) e por bolus (em até 15 minutos) a cada 3 semanas até alcançar a dose de 

360 mg/m² ou até o pacientes estar em completa remissão por 9 meses. Os pacientes com 

risco normal não foram incluídos no estudo. 

Para registrar as alterações cardíacas, foram feitos ecocardiogramas. As medições dos 

ecos após 3, 6 e 8 anos indicaram significante redução da linha de base em: fração de 

encurtamento das fibras do VE; Espessura da parede posterior do VE após o fim da diástole; 

massa do VE. A dimensão do VE após o fim da sístole foi maior em cada braço da pesquisa 

em 3, 6 e 8 anós após a randomização. Entretanto, o único grupo que apresentou significância 

estatística foi o grupo de infusão continua em 6 e 8 anós.  Ambos os grupos possuíram 

significantes anormalidades na estrutura e função do VE quando comparado a linha de base 

(início do tratamento). Não foi achada diferenças na estrutura e função do VE nas duas 

populações testadas no estudo. 

Lipshultz e cols. (2012) objtivaram caracterizar os níveis de Troponina T, fragmento 

N-terminal do peptídeo natriurético cerebral (NT-PNC) e os níveis de Proteína C reativa de 

alta sensibilidade (PCR) em crianças com Leucemia linfoide aguda(LLA) de alto risco antes, 

durante e depois o tratamento com doxorrubicina para examinar o efeito da mesma com ou 

sem dexrazoxane nos níveis de biomarcadores e identificar a relação entre esses marcadores e 

variações no ecocardiograma de acordo com o tempo. 
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Estudo de coorte com 156 pacientes de até 18 anos que foram diagnosticados entre 

1996 e 2000 com LLA de alto risco (leucócitos maiores iguais a 50.000 céls/μL, 

imunofenótipo T, massa mediastinal anterior, ou doença no sistema nervoso central). Todos 

os pacientes com LLA de alto risco receberam duas doses de doxorrubicina (30 mg/m²/dose) 

durante a indução de remissão e depois 8 doses (30 mg/m²/dose) a cada 3 semanas depois da 

remissão, chegando a um total de 300 mg/m². Os pacientes foram randomicamente escolhidos 

para receber doxorrubicina sozinha ou imediatamente precedida de dexrazoxane. 

Os marcadores séricos foram coletados no diagnóstico (depois da terapia com 

doxorrubicina), diariamente depois das doses indutoras de doxorrubicina de 1 a 7, sete dias 

após a dose de doxorrubicina durante a fase de consolidação e no final da terapia com 

doxorrubicina. 

Os ecocardiogramas foram obtidos no diagnóstico, depois da terapia com DOX e a 

cada 2 anos depois. O status do VE foi avaliado através das dimensões pós sístole e pós 

diástole, sua massa, espessura da parede posterior pós diástole, relação entre espessura e 

dimensão, e fração de encurtamento das fibras cardíacas; index da performance sistólica do 

VE influenciada pela frequência cardíaca, pré carga, pós carga e contratilidade. 

Drafts e cols. (2013) queriamobservar se a administração de doses baixas e moderadas 

de DOX está associada ao aparecimento precoce de doença cardiovascular subclínica que, em 

outras populações, está associada a futuros eventos cardiovasculares. 

Estudo de coorte realizado com 53 pacientes durante 1.5 anos que foram programados 

para receber doses baixas a moderadas de doxorrubicina. Realizada ressonância magnética 

cardiovascular (RMC), coleta de biommarcadores (Troponina I e Peptídeo natriurético tipo B) 

e aplicação de questionários de avaliação de qualidade de vida (Minnesota Living with Heart 

FailureQuestionnaire – empregado para avaliar o impacto do tratamento de câncer na 

qualidade de vida).  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 DOENÇAS HEREDITÁRIAS COMO UM FATOR DE RISCO 

 

 

Berg e cols. (2010), relatam em seu estudo dois casos de sobreviventes de câncer 

infantil que desenvolveram cardiomiopatia anos após o tratamento quimioterápico com 

antraciclinas. O primeiro indivíduo foi tratado aos 9 anos para leucemia linfoide aguda onde 

não fora utilizada nenhum agente cardiotóxico. Entretanto aos 12 anos, houve uma recidiva do 

câncer e ele foi tratado com 175 mg/m² de daunorrubicina. Aos 17 iniciou disfunção 

ventricular esquerda que foi associada ao seu tratamento na infância. Com trinta anos, 

apresenta FEVE de 40% e dilatação de VE após a diástole de 28 mm/m². Seu irmão de 24 

anos foi diagnosticado com cardiomiopatia dilatada (CMPD) assim como seu pai, aos 56 

anos, apresentou CMPD, ambos de origem idiopática. 

O segundo caso apresenta um indivíduo com 29 anos que apresenta função do VE bem 

depreciada (FEVE de 25%). Aos dois anos foi diagnosticado com neuroblastoma e tratado 

com ciclofosfamida e doxorrubicina (420 mg/m2). Aos 16 apresentou IC devido à disfunção 

severa do VE. Em entrevista, relatou que seu pai foi diagnosticado com IC (mesma origem 

que o primeiro caso), considerando-se, a partir de então a possibilidade de CMPD familiar. 

Além do seu pai, seu irmão e tio também foram diagnosticados com CMPD na 

ecocardiografia. 

Em ambos os casos foram avaliados os DNA’s, procurando os genes relacionados à 

CMPD (LMNA; TNNT2; e MYH7). No primeiro caso, a avaliação destes marcadores 

genéticos não revelou mutação nesta família. Entretanto, no segundo caso, há presença de 

duas mutações no gene MYH7, localizados no mesmo alelo e que está relacionada com a 

doença na família. A partir disso, o artigo sugere um novo fator de risco para 

desenvolvimento de cardiotoxicidade associada ao uso de antraciclinas, o histórico familiar de 

CMPD, recomendando a avaliação cuidadosa do mesmo antes que se inicie a terapia 

quimioterápica. 

Lipshultz e cols. (2013) procuraram avaliar a frequência de aparecimento das 

mutações (C282Y e H63D) do gene da hemocromatose (HFE) que está associada 

ahemocromatose hereditária e sua relação com a cardiotoxicidade induzida por doxorrubicina, 
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sendo que no estudo, avaliou-se um grupo que recebia somente doxorrubicina e outro que 

recebia dexrazoxane concomitantemente.  

Para avaliar a cardiotoxicidade, foram medidos biomarcadores (Troponina T cardíaca, 

Fragmento N-terminal do peptídeo [NTPNC] natriurético cerebral) e utilizada ecocardiografia 

para avaliação da função cardíaca. 

Dos 184 pacientes do estudo, somente se conseguiu detecção genética com sucesso 

para 172 para H63D e 179 para C282Y. Cento e sessenta e sete pacientes foram positivos para 

ambos. Múltiplas elevações nas concentrações de Troponina T cardíaca foram associadas aos 

pacientes portadores do alelo C282Y, o que indica maior propensão a dano cardíaco, 

permanecendo significante mesmo após a introdução do dexrazoxane. O NTPNC não teve 

associação com nenhum dos biomarcadores, assim como o H63D. 

Na média de 2,2 anos após o diagnóstico, a massa do VE e a espessura da parede 

posterior após a diástole e sístole foram piores para todos os pacientes, independente se 

portador do alelo ou não. Contudo, somente portadores do alelo H63Dapresentaram 

anormalidade na fração de encurtamento da fibra muscular do VE e na espessura da parede 

posterior no final da diástole. 

 

 

5.2 MUDANÇAS NOS BIOMARCADORES COMO FATOR DE RISCO PARA 

CARDIOTOXICIDADE 

 

 

Ky e cols. (2014), procuraram determinar se um ou múltiplos biomarcadores 

(associados ao dano cardíaco) estão associados com cardiotoxicidade em pacientes com 

câncer de mama HER2 positivo que realizam tratamento quimioterápico contendo 

antraciclina, taxanes e trastuzumab. Para verificar os marcadores, foram coletadas amostras de 

sangue no primeiro encontro, 3 meses e 6 meses depois, avaliando: Troponina I (TnI); 

Proteina c reativa de alta sensibilidade (PCR); NTPNC; Fator de diferenciação do crescimento 

(GDF-15); Mieloperoxidase (MPO); Fator de crescimento placentário (PIGF); galectina; 

receptor fms-like tirosina quinase solúvel (sFlt-1). Para medir a função cardíaca e relacionar 

os resultados, foi utilizado do ecocardiogramatranstorácico. 

Dos 78 pacientes que foram estudados, 23 apresentaram resultados que evidenciam 

presença de cardiotoxicidade. A média para desenvolvimento da mesma foi de 7.9 meses, 

variando de 5.5 até 11.4 meses. 
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O risco para carditoxicidade não foi significativamente associado a nenhum dos 

marcadores na primeira visita. Entretanto, na segunda visita, TnI aumentou e foi 

estatisticamente associada com o risco de cardiotoxicidade. Também foi evidenciado que o 

aumento (da visita 1 para 2) em vários biomarcadores foi associado a cardiotoxicidade 

subsequente. A variação de 90% nos valores de TnI e MPO predizem uma probabilidade de 

36.1% em desenvolver cardiotoxicidade em 15 meses. 

Pacientes que tiveram aumentos em ambos marcadores (TnI e MPO) possuíram maior 

risco para cardiotoxicidade (46.5% de chances em desenvolver).Esses achados sugerem que a 

combinação de múltiplos marcadores, como TnI e MPO,podem melhorar a detecção de 

cardiotoxicidade por doxorrubicina e trastuzumab. Os demais biomarcadores não 

demonstraram significância para serem relacionados à cardiotoxicidade. 

Complementando este estudo, Lipshultz e cols. (2012) demonstram que os níveis de 

Troponina T foram detectados em 47% (35 de 75) dos pacientes que utilizaram somente a 

doxorrubicina em comparação com apenas 20% (16 de 80) de pacientes que utilizaram 

dexrazoxane concomitante a doxorrubicina. 

Seu estudo foi elaborado com indivíduos de até 18 anos de idade que foram 

diagnosticados com Leucemia linfoide aguda de alto risco.  Foram coletadas amostras de 

sangue (antes, durante e depois do tratamento com doxorrubicina) para detecção dos 

marcadores Troponina T, PCR e NTPNC. Foi-se dividido o número de pacientes que 

receberiam somente doxorrubicina (75) e os que receberiam terapia cardioprotetora com 

dexrazoxane (80) e avaliou-se os achados ecocardiográficos relacionando-os com ao aumento 

desses marcadores. 

Nos resultados do ecocardiograma (136 pacientes realizaram o exame – 66 desses 

receberam somente doxorrubicina e 68 pacientes receberam terapia cardioprotetora com 

dexrazoxane), o aumento da Troponina T nos primeiros 90 dias de terapia somente com 

doxorrubicina, esteve significativamente associado à diminuição da massa do VE e a 

espessura da parede posterior ao fim da diástole e marginalmente associado à mudança na 

relação entre espessura e dimensão.  

Aumento no NT-PNC nos primeiros 90 dias está fortemente associado a mudanças na 

relação entre espessura e dimensão. Durante os últimos 90 dias de tratamento, aumento nos 

níveis de troponina T, PCR ou NTPNC não são significantes para nenhum achado 

ecocardiográfico. 

O achado de que o aumento dos níveis de NTPNC (que indica aumento do estresse da 

parede do VE) ocorre antes do aumento dos níveis de Troponina T (que indica morte do 



42 
 

cardiomiócito), sugere que o NTPNC pode detectar estresse cardíaco antes do dano 

irreversível ao miocárdio. Assim, indivíduos com até 18 anos que possuem aumento 

dessebiomarcador, possuem maior risco para desenvolver cardiotoxicidade. 

 

 

5.3 FATORES MAIS COMUNS ASSOCIADOS À CARDIOTOXICIDADE 

 

 

Em seu outro estudo, Lipshultz e cols. (2014) realizam uma revisão de literatura para 

evidenciar os mecanismos pelos quais ocorre a cardiotoxicidade e como realizar 

cardioproteção durante o câncer infantil. Para se realizar a cardioproteção, deve-se conhecer 

os fatores de risco. Através da sua revisão ele levanta: fator genético, a obesidade, doses 

cumulativas de antraciclinas (especialmente a doxorrubicina) acima de 500 mg/m², sexo 

feminino, disfunção ventricular esquerda antes do tratamento quimioterápico, radiação 

concomitante. 

Corroborando com os fatores acima, Lanzieri e cols. (2013), relatam um caso de CMP 

alcoólica (com baixa aderência ao tratamento) que foi agravada pela quimioterapia do câncer.  

A paciente era etilista, tabagista, seu regime de tratamento utilizou doxorrubicina com 530 

mg/m² de dose cumulativa, além do uso de outros quimioterápicos associados (o que também 

se caracteriza como um fator de risco) e possuía hipertensão arterial. 

Kumar e cols. (2012) relatam um caso de cardiomiopatia induzida por doxorrubicina 

numa paciente 17 anos após seu tratamento quimioterápico. Ela foi diagnosticada com câncer 

de mama esquerda e tratada com 4 ciclos de DOX (75 mg/²) seguidos de 8 ciclos de 

ciclofosfamida, metotrexato e 5-fluorouracil. Após a quimioterapia, ainda recebeu radiação na 

mama esquerda e realizou esvaziamento axilar. 

Volkova e Russel(2011), em sua revisão de literatura, expõe como grande fator de 

risco a dose cumulativa de antraciclina acima de 550 mg/m², contrastando como estudo de 

Lipshultz e cols. (2014); incluí os extremos de idade como grupo vulnerável ao 

desenvolvimento de cardiotoxicidade; gênero feminino; radioterapia mediastinal prévia; 

tratamento concomitante com ciclofosfamidas, trastuzumabe ou paclitex; presença de doença 

ou disfunção cardíaca; e hipertensão. 

Para verificar se o emprego de baixas doses e doses moderadas poderiam funcionar 

como fator cardioprotetor e dizer que altas doses de antraciclina constituem um fator de risco, 

Drafts e cols. (2013) acompanharam 53 pacientes durante 1.5 anos e constatou que ocorre 
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doença cardíaca subclínica ocorre independente de gênero, raça, associação com fatores de 

risco cardiovascular ou a dose total recebida (no estudo variando de 50 mg/m² a 375 mg/m² de 

doxorrubicina e 36 mg/m² até 500 mg/m² de daunorrubicina). Importante ressaltar que apenas 

11% dos pacientes (6), no início do estudo, apresentavam FEVE < 50% e que após 

completada as doses, esse número subiu para 34%, indicando piora da função do VE. 

Lipshutlz e cols. (2012), comparam achados ecocardiográficos a longo prazo de 

pacientes que foram tratados com doxorrubicina (com dose máxima planejada de 300 mg/m²) 

por infusão continua (acima de 48 horas) com aqueles que receberam infusão em bolus (em 

até 15 minutos).  

Nenhum paciente morreu ou foi detectada qualquer doença cardíaca clínica antes, 

durante ou após o tratamento. Ambos os grupos apresentaram significantes anormalidades na 

estrutura e função do VE quando comparados ao início do tratamento. Entretanto não houve 

diferenças nestes mesmos dois critérios quando os grupos foram comparados entre si (aqueles 

que receberam por infusão contínua com aqueles que receberam por infusão em bolus), não 

podendo ser caracterizado como fator de risco ou cardioprotetor em crianças. Isto contrasta 

com os achados de Martins e cols. (2011), que em seu relato de caso de duas pacientes que 

desenvolveram cardiotoxicidade, a administração em bolus teria constituído um fator de risco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A quimioterapia antineoplásica hoje é uma das principais formas de tratamento do 

câncer e seu avanço, sobretudo na utilização de terapêuticas que possuem célula alvo, como 

no caso do emprego do anticorpo monoclonal trastuzumabe, vem diminuindo a toxicidade 

quimioterápica, bem como melhora a eficiência da terapêutica. 

Contudo, este tipo de tratamento é limitado a alguns tipos de câncer e a quimioterapia 

tradicional é amplamente utilizada e com ela vem os seus efeitos colaterais. No presente 

trabalho, abordou-se a utilização da doxorrubicina, um potente antibiótico antitumoral que é 

amplamente empregado em tumores hematológicos e sólidos até o presente momento, mesmo 

com suas potenciais toxicidades, merecendo destaque dentre elas a cardiotoxicidade. 

A partir das categorias levantadas na discussão, percebe-se que o rastreio dos fatores 

de risco é essencial para o controle e evolução da cardiotoxicidade. Isto fica visível na 

mensuração dos marcadores de lesão cardíaca, a TnI e MPO (seu aumento é preditivo de 

desenvolvimento de cardiotoxicidade), nos exames de imagem que demonstram alterações 

compatíveis com a cardiotoxicidade e a utilização do NTPNC pode ser de grande valia para 

anteceder a injúria do miocárdio, uma vez que ele está associado ao estresse de VE. 

Pacientes que realizam esses exames, podem se beneficiar mais do tratamento com 

doxorrubicina, permitindo uso mais seguro dessa droga e beneficiando o tratamento e 

prognóstico do indivíduo. 

A utilização do rastreio genético para genes da hemocromatose hereditária, bem como 

o levantamento de indivíduos da família que possuem CMPD idiopática parecem ser achados 

interessantes. O primeiro mostrou relação com o desenvolvimento de alterações da 

morfologia cardíaca independente da utilização de medicação cardioprotetora e, em pacientes 

positivos para presença dos alelos, foram detectadasalterações que levam ao 

comprometimento da contração de VE. 

Outro fator que se demonstrou importante para predizer a cardiotoxicidade é a dose 

cumulativa total de doxorrubicina administrada durante o tratamento. Entretanto, os achados 

com relação à dose, são muito variáveis e muda de bibliografia para bibliografia. Assim como 

os demais fatores de risco que são descritos na literatura e que foram apresentados e 

discutidos durante o trabalho. 
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Durante o levantamento bibliográfico, foi possível perceber a escassez de obras latino-

americanas e, sobretudo, nacionais que abordassem a temática desejada, possuindo em sua 

grande maioria artigos publicados em revistas europeias e norte-americanas. Esta escassez, 

por sua vez, gera diminuição na interlocução entre os autores e seus respectivos trabalhos, 

tendo como saída para o presente estudo, a discussão com conceitos que são levantados em 

livros-textos. 

Não obstante, a produção acerca da cardiotoxicade na enfermagem é nula. Não foram 

encontrados artigos que deslumbrassem as ações da equipe de enfermagem frente a esta 

problemática, o que gera uma grande lacuna do conhecimento a ser preenchida. Somente são 

encontradas algumas ações de enfermagem em livros-textos, o que por sua vez dificulta o 

emprego da prática baseada em evidências. 

Com base nisso, é necessário que mais pesquisas envolvendoa cardiotoxicidade sejam 

realizadas, sobremaneira com enfoque na atuação do enfermeiro frente a esta dificuldade no 

tratamento de pacientes oncológicos, uma vez eu complicações cardiovasculares influenciam 

negativamente a curva de sobrevida destes indivíduos. 

A realização do presente estudo possibilita embasamento científico a enfermeiros no 

que diz respeito a identificar sinais, sintomas e fatores que podem predizer cardiotoxicidade 

em pacientes que recebem doxorrubicina, bem como fornece base para realização de trabalhos 

posteriores que envolvam a avaliação inicial através do histórico d enfermagem e pelo 

acompanhamento de exames laboratoriais e de imagens para avaliar o desenvolvimento e 

evolução de cardiotoxicidade, tendo como principal objetivo a diminuição dessa reação 

adversa em pacientes oncológicos.  

Por fim, o conhecimento dos fatores de risco para desenvolver cardiotoxicidadeé ponto 

chave para diminuição das complicações cardíacas. A partir disso pode-se identificar o 

tratamento mais adequado para o câncer (sem que o mesmo seja menos efetivo), torna a 

utilização da droga mais segura, permite ao profissional de enfermagem detectar sinais e 

sintomas precoces de cardiotoxicidade e atuar de forma mais vigorosa na prevenção destes 

eventos cardiovasculares associados à terapia antineoplásica. 
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