


Carla Boquimpani 

Como escolher o TKI usando a 
toxicidade como guia



M
aterial d

e u
so

 exclu
sivo

 p
ara p

ro
fissio

n
ais d

e saú
d

e

Diante de muitas opções....

Como escolher o TKI 
adequado para cada 

paciente?



Escolha do TKI de primeira linha

TKIs liberados para tratamento de primeira linha

➢ Imatinibe

➢ Nilotinibe

➢ Dasatinibe

• Depende das comorbidades

• Depende das mutações

• Depende do perfil do paciente



Comorbidades

• Hipertensão?

• Cardiopatia?

• Tabagismo?

• Diabetes?

• Medicamentos concomitantes?

• DPOC?

• Alteração de coagulação?

• Dislipidemia?
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Eventos Adversos associados ao TKI
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Sangramento
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Linha do tempo na LMC





• Tirosinoquinase tem importante papel no sistema 
cardiovascular, incluindo na fisiologia vascular, metabólica e 
miocárdica. 

• Inibidores da tirosinoquinase podem interferir com a função 
do sistema cardiovascular levando aos eventos adversos 
cardiovasculares

• TKIs diferem em potência e atividade contra o BCR ABL1 e 
contra outras quinases incluindo aquelas envolvidas na 
regulação do sistema cardiovascular

• Por isso diferentes TKIs diferem na intensidade dos efeitos 
adversos cardiovasculares 

Vascular Health and Risk Management  2017:13 293–303

Evento Cardiovascular em LMC



Imatinibe
• Imatinibe tem pouco impacto clínico  na função 

cardíaca

• Tem efeito positivo  em nível metabólico e vascular

• Diminui níveis séricos de glicose e previne o 
desenvolvimento de lesões ateroescleróticas 

• Melhora a capacidade  hemodinâmica  em pacientes 
com HAP avançada

• Atenua a possibilidade de reestenose de stents em 
modelos animais

Vascular Health and Risk Management  2017:13 293–303
Kerkeli, Nat Med. 2006;12(8):908–916
Masuda, teries. J Atheroscler Thromb. 2011;18(12):
1043–1053.



Nilotinibe
• Escore de Framinghan de risco cardiovascular foi medido e foi 

preditivo para o risco de ECV durante o uso do nilotinibe

• A maioria dos estudos não reportaram os ECV de acordo com os 
guidelines do American College of Cardiology/American Heart 
Association (ACC/AHA). Os desfechos foram inconsistentemente 
definidos e agrupados. 

• A exata relação entre ECV e nilotinibe e o exato mecanismo para 
DCV ainda permanecem hipotéticos

• Aumento na glicemia e no colesterol tem sido observados em 
associação com o Nilotinibe e identificados como também 
responsáveis pelo aumento do risco de ECV nesses pacientes

Vascular Health and Risk Management  2017:13 293–303
Le Coutre, J Natl Cancer Inst. 2011;103(17):1347–1348.
Racil, Haematologica. 2013;98(10):e124–e126.



Dasatinibe
• Inibe potentemente o BCR ABL, e várias outras quinases 

inclusive da família SRC

• Derrame pleural ocorre em 28% dos pacientes mas não está 
relacionado com etiologia cardiovascular

• HAP ocorre em 0,45% dos pacientes em uso crônico do 
Dasatinibe

• Estudo com follow up de 7 anos evidenciou HAP em <3% dos 
pacientes (N 670) e isquemia arterial e < 4%

• Estudo Dasision HAP em 5% dos pacientes com Dasatinibe e 
0,4% com imatinibe ( 5 anos)

Vascular Health and Risk Management  2017:13 293–303
Cortes, J Clin Oncol. 2016;34(20):2333–2340.
Montani, Circulation. 2012;125(17):2128–2137



Bosutinibe

• Inibe Src e ABL com mínima atividade contra 
PDGFR ou c KIT

• Estudos não evidenciaram diferença em ECV 
entre bosutinibe e imatinibe

• A incidência de ECV foi relativamente baixa nos 
estudos em 1ª, 2ª ou 3ª linhas de tratamento

Vascular Health and Risk Management  2017:13 293–303
Khoury, Blood. 2012;119(15):3403–3412.
Cortes, Am J Hematol. 2016;91(6):606–616.



Ponatinibe
• Potente inibidor do BCR ABL incluindo a mutação T315I

• Estudo PACE evidenciou aumentada incidência cumulativa de ECV com 
ponatinibe

• 12 meses, 6% apresentaram ECV, 3% cerebrovascular, 4% evento 
periférico

• 24 meses aumentou para 10%, 7% e 7%

• Outubro 2013, a disponibilização do ponatinibe foi suspensa 
temporariamente

• Retornou em janeiro 2014 por ser o único contra T315I com um alerta 
de black box identificando aumentado risco de eventos oclusivos 
arteriais e venosos

• Estudo OPTIC em andamento irá evidenciar se redução das doses 
poderia melhorar a segurança mantendo a eficácia

Lipton, Lancet Oncol. 2016;17(5):612–621.
Cortes, N Engl J Med. 2012;367(22):2075–2088.



Avaliação de Risco Cardiovascular

Vascular Health and Risk Management  2017:13 293–303



Fatores Pontos

Idade: 73 anos 7

HDL: 33 2

LDL: 162 1

PA: 150x90 2

Diabético 2

Não tabagista 0

Total 14



Monitoramento

B.C. Medeiros, Blood Reviews, 2018.



Monitoramento
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Monitoramento

B.C. Medeiros, Blood Reviews, 2018.



Monitoramento

B.C. Medeiros, Blood Reviews, 2018.
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Cuidados essenciais na escolha do TKI

Antes de iniciar

✓ Uma boa história médica com acesso a exames 
laboratoriais são necessários para subsidiar a escolha com 
segurança

Durante o tratamento

✓ Acompanhamento cuidados com investigação ativa de 
sintomas não relatados e auxílio de outras especialidades, 
para o tratamento das comorbidades associadas



Conclusão

✓ O tratamento da LMC deve ser personalizado, levando-se em
consideração cada comorbidade e uso de drogas
concomitantes

✓ Os eventos adversos não devem ser subestimados, mas
devem ser valorizados e quantificados, permitindo o
tratamento específico de cada um deles

✓ A presença dos eventos adversos está diretamente
relacionada com a qualidade de vida e com a aderência ao
tratamento

✓ A escolha entre os TKIs de primeira ou segunda geração deve
basear-se nas comorbidades dos pacientes



Obrigada carla.boquimpani@fs.rj.gov.br

Cardiologistas, pneumologistas e 
endocrinologistas são nossos melhores amigos


