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Mecanismo da ICC associada ao Cancer



• Tipo 1: cardiotoxicidade relacionado com as antraciclinas

IRREVERSÍVEL

• Tipo 2: cardiotoxicidade não-antraciclinas

REVERSSÍVEL

Cardiotoxicidade promovendo disfunção VE



Cardiotoxicidade: estratificação de risco



Diagnóstico da disfunção de VE durante QT

Cardiac Failure Review 2019;5(1):31–



Prevenção da disfunção de VE: IECA e BB





ANTRACICLINAS



Trastuzumab



Portadores de dispositivos cardíacos e radioterapia

• Implante de CDI e TRC nos portadores de cardiomiopatia induzida pela 
QT sem revesibilidade com criterios de inclusão

• Durante RT é necessário a reprogramação do dispositivo

• Radiação direta no dispostivo deve ser evitada

• Extração completa do sistema e reimplante após término da terapia

Crossley et al. Heart Rhythm (2011) 8,1114–1154 



Prolongamento do intervalo QT



Prolongamento do intervalo QT

Barber et al. Cardiovascular Research (2019) 115, 878–894 Roden. Cardiovascular Research (2019) 115, 895–903 
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Fármacos Anti-neoplásicos e risco de anormalidades do QT 

• Conhecido risco de TdP:

aclarubicin, anagrelide, trioxide de arsenio, oxaliplatina, vantenatib

• Possível risco de TdP:

abarelix, apalutemide, bendamustina, bortezomid, bosutinib,
cabozantinib, capecitabine, ceritinib, crizotinib, dafratinib,
epirubicin, fluorocacil, inotuzumab, lapatinib, leuprolide,
midostaurin, necitumumab, nilitinib, oimertinib, panobinostat,
pazopanib, ribociclib, romidepsin, sorafenib, suntinib, tamoxifen,
tipiracil + trifluridine, toremifene, vemurafenib, vorinostat



Fibrilação atrial em pacientes com cancer

• Pacientes com cancer têm maior risco de desenvolver FA

• FA é uma comum comorbidade em pacientes com cancer, sendo pre-

existente em 2,4-3,0%

• Melhora na terapia anti-neoplásica permitiu um incremento na sobrevida

dos pacientes com cancer

• Quimioterapia aumenta o risco de desenvolver FA entre 5 a 15%



Cuidados no manejo da FA

• Pacientes geralmente apresentam trombocitopenia

• Há maior risco de sangramento pela anticoagulação oral?

• Qual real risco de AVC pela FA em pacientes oncológicos?

• Labilidade da função renal e hepatica

• Interação droga-droga

• Prolongamento do intervalo QT e risco de pró-arritmias



Risco de AVC e Sangramento

• ARISTOTLE trial (apixaban vs warfarin) n=1236

• Superior em relação ao desfecho composto AVC/Embolismo/IAM/morte

• ENGAGE AF-TIMI 48 trial (edoxaban vs warfarin) n= 1153

• Superior em relação ao desfecho composto AVC/Embolismo/IAM

• DANISH register (coorte) c/ cancer (11855) vs s/ cancer (56264)

• Tromboembolismo sistemico ou sangramento (semelhante)





Escore de Risco de AVC

• Escores CHADS-VASc e CHADS com resultados conflitantes para predizer

risco em pacientes com FA e cancer.

• Pacientes foram excluídos da análise destes escores (pacientes com

cancer ou limitada expectativa de vida)



Metabolismo dos fármacos

• Sistema glicoproteína P

• dabigatrana

• Citocromo CYP3A4

• amiodarona/verapamil/diltiazem

• apixabana/rivaroxabana



• RAL, 50 anos, feminino

• Flutter atrial persistente

• Referenciado para ablação por cateter

• Investivação complementar: 

• RNM com imagem de massa de 68x63x30mm no AD sem realce
tardio ou perfusão com padrão sugestivo de gordura (lipoma)
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Mensagens finais


