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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As maiores causas de mor-
te no Brasil são as doenças cardiovasculares e as neoplasias. 
Entre essas, a síndrome metabólica (SM) é atribuída como 
responsável por cerca de 40% das mortes ocorridas em mulhe-
res acima de 20 anos, e o câncer de mama (CM) é a neoplasia 
mais comum em mulheres com idade abaixo de 60 anos. To-
davia, ainda é desconhecido se existe ou não uma relação etio-
patogênica entre ambas. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
interrelação entre SM e CM e suas relações epidemiológicas, 
etiopatogênicas e clínicas.
CONTEÚDO: Revisão sistemática da literatura, através do 
Pubmed, por artigos com as palavras-chave “câncer de mama” 
e “síndrome metabólica”, sem restrição para data da publica-
ção. Entre 186 artigos avaliados, foram selecionados 56, nos 
quais a associação entre CM e SM estava adequadamente re-
latada. Existem evidências consistentes de que o CM e a SM 
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não só compartilham diversos fatores de risco comuns (idade, 
dislipidemias, obesidade, hipertensão arterial, hiperglicemia, 
estados inflamatórios sistêmicos), como também o tratamen-
to de uma afecção parece influenciar o prognóstico da outra 
doença. No entanto, ainda são incertos os mecanismos pelos 
quais a SM e seus componentes predispõem ao CM, ou se, na 
vigência desta, o tratamento da SM deva ser diferente daque-
las preconizadas atualmente.
CONCLUSÃO: Este estudo explicou a clara correlação entre SM 
e CM. Contudo, ainda são necessários estudos que esclareçam 
todos os mecanismos fisiopatológicos envolvidos, consequente-
mente expandindo as possibilidades de tratamentos nestes casos.
Descritores: Câncer de mama, Doença cardiovascular, Neopla-
sia, Síndrome metabólica.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The major causes of de-
ath in Brazil are cardiovascular disease and cancer. Among these, 
the metabolic syndrome (MS) is considered responsible for about 
40% of deaths in women over 20 years of age, and breast cancer 
(BC) is the most common cancer in women aged below 60 years. 
However, whether there is an etiopathogenic relationship betwe-
en them is still unclear. The objective of this study was to evaluate 
the association between MS and BC, and their epidemiological, 
etiopathogenic and clinical relationships.
CONTENTS: Systematic review of literature through PubMed 
articles with the keywords “breast cancer” and “metabolic syn-
drome”, without restriction of date of publication. Among 186 
articles assessed, 56 were selected in which the association be-
tween BC and MS were properly reported. There is consistent 
evidence that BC and MS not only share many common risk 
factors (i.e. age, dyslipidemia, obesity, hypertension, hyperglyce-
mia, systemic inflammation), but also that the treatment of one 
of these conditions seems to influence the prognosis of the other 
one. However, the mechanisms by which MS and its compo-
nents can predispose to BC are still uncertain, as well as, if in the 
presence of BC, the treatment of SM should be different from 
current guidelines.
CONCLUSION: This study explicit the clear correlation betwe-
en SM and BC. However, further studies are needed to clarify all 
the pathophysiological mechanisms involved, thus expanding the 
possibilities of treatment in these cases.
Keywords: Breast cancer, Cancer, Cardiovascular disease, Meta-
bolic syndrome.
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, as principais causas de morte no mundo e no Brasil 
são as doenças crônicas. Destas, destacam-se as doenças cardiovas-
culares (DCV) e as neoplasias. Estima-se que em 2004 cerca de 
17,1 milhões de pessoas morreram de DCV, o que corresponde a 
30% das mortes do planeta. O número de mortes por câncer é me-
nor, porém, não menos preocupante: 7,4 milhões de mortes, 13% 
da mortalidade geral em 2004. Nos próximos anos, estes números 
tendem a crescer; com previsões que em 2030 os valores sejam de 
até 23,6 milhões de mortes por DCV e 12 milhões por câncer1.
No Brasil, dados publicados em 2007 pelo departamento de 
informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) demons-
tram que as principais causas de óbito na população são: DCV 
(31,9%), neoplasias (16,7%), causas externas (13,5%), doenças 
respiratórias (10,8%), e doenças endocrinometabólicas (6%)2. 
Com o envelhecimento da população; entretanto, os pacientes ten-
dem a apresentar múltiplas doenças, e a superposição de comorbida-
des que já são individualmente frequentes em uma dada população 
levanta questões acerca de como estas doenças podem se relacionar 
do ponto de vista etiopatogênico. Isto é, se a presença de uma delas 
pode aumentar a chance de aparecimento da outra, e como elas po-
dem contribuir em conjunto para o aumento da morbimortalidade 
dessa mesma população. Por exemplo, a SM, responsável por cerca 
de 40% das mortes ocorridas em mulheres com mais de 20 anos em 
2004 e o câncer de mama (CM), câncer mais frequente no mundo 
em mulheres com idade abaixo de 60 anos3, são doenças frequentes 
na população feminina. Todavia, ainda é desconhecido se existe ou 
não uma relação etiopatogênica entre ambas. 
Por conseguinte, neste estudo, o objetivo foi revisar a literatura 
que aborda a inter-relação entre estas duas comorbidades e tentar 
responder se existe relação epidemiológica, etiopatogênica e clíni-
ca entre a SM e o CM, como o risco de mortalidade de uma dada 
mulher portadora tanto de CM quanto de SM pode ser influen-
ciado pela concomitância destas duas afecções, e se existe alguma 
correlação entre o tratamento das duas condições. 

MÉTODO 

Foram pesquisadas no Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/) cruzamentos das seguintes palavras-chave: “síndrome metabóli-
ca” e “câncer de mama”. Foram avaliados os artigos obtidos nesta pri-
meira análise e buscou-se em suas citações por mais artigos relevantes. 

RESULTADOS 

No cruzamento das referências com as palavras-chave citadas, 
sem restrição de datas, obteve-se 142 publicações, das quais 53 
eram revisões, e 59 não possuíam informações relacionadas à 
SM e/ou ao CM. Dos 30 artigos restantes, cinco não estavam 
disponíveis, e os demais 25 foram lidos integralmente. Des-
tes, 14 foram incluídos na pesquisa e 11 foram excluídos por 
não apresentarem informações relevantes ou tangenciarem o 
tema proposto. Ao final, foram acrescentados 44 artigos não 
encontrados na busca cruzada iniciais; através de análise de 
referências dos artigos inicialmente inclusos, totalizando 58 
artigos analisados. 

Síndrome metabólica e câncer de mama: aspectos epidemio-
lógicos, etiopatogênicos e clínicos.
A SM caracteriza-se pela associação de fatores de risco cardiovas-
culares em um mesmo indivíduo e tem sido associada a aumento 
no risco de CM4, além da já conhecida associação com doença 
coronariana, acidente vascular encefálico e doença vascular peri-
férica5. Esta síndrome é definida pela presença de obesidade vis-
ceral ou centrípeta, associada a alterações da pressão arterial, do 
perfil lipídico e do metabolismo da insulina. 
Existem diferentes critérios para a definição de SM, entre eles os 
conceitos da Organização Mundial da Saúde (OMS)6, do National 
Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-
-ATP III)7, revisado em 2004, e da International Diabetes Associa-
tion (IDA)8. Não há consenso sobre a melhor definição de SM a ser 
utilizada, porém, em nosso meio, a definição mais empregada é a 
da IDA, que exige a presença de obesidade visceral, associada à pelo 
menos, dois outros fatores de risco, conforme a tabela 1.
O diagnóstico de SM inclui a presença de obesidade abdominal 
como condição essencial e dois ou mais dos critérios citados na 
tabela 1.
Não existem dados epidemiológicos acerca da prevalência desta 
síndrome no Brasil, mas estudos em diferentes países estimam 
que as taxas variem de 12% a 28% em homens e de 10% a 40% 
em mulheres9-12. Estudos regionais brasileiros estimam que esta 
prevalência varie entre 17% e 29%13-15.
Apesar dos mecanismos moleculares específicos subjacentes ao 
desenvolvimento da SM não serem completamente conhecidos, 
acredita-se que esta condição tenha etiologia multifatorial, na qual 
está presente um estado de inflamação crônica, com aumento dos 
níveis circulantes de marcadores inflamatórios, como a interleu-
cina-6 e o fator de necrose tumoral, assim como a leptina. Além 
disso, acredita-se que estão envolvidos na gênese da SM: estado 
de hiperinsulinemia, com aumento das concentrações de fator de 
crescimento do tipo insulina (IGF-1); aumento da ingestão de car-
boidratos refinados e gordura saturada; predisposição genética e, 
possivelmente, aumento dos níveis de estrogênio circulantes16-21.
O CM é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, e o 
mais comum entre as mulheres no Brasil. Nos Estados Unidos, ele 

Figura 1 – Flow chart da pesquisa por artigos relevantes de acordo com 
os critérios utilizados.
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é o segundo câncer mais frequente na população feminina, per-
dendo apenas para o câncer de pulmão. Responde por 22% dos 
casos novos de câncer a cada ano no Brasil, de acordo com o Insti-
tuto Nacional do Câncer (INCA). Sabe-se também que as taxas de 
mortalidade por CM continuam elevadas, muito provavelmente 
porque a doença ainda é diagnosticada em estadios avançados. 
Este câncer é relativamente raro antes dos 35 anos, porém, aci-
ma desta faixa etária sua incidência cresce rápida e progressiva-
mente. Estatísticas indicam aumento de sua incidência tanto 
nos países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. 
Segundo a OMS, nas décadas de 1960 e 1970 registrou-se um 
aumento de 10 vezes nas taxas de incidência ajustadas por ida-
de nos Registros de Câncer de Base Populacional de diversos 
continentes3.
Os CM podem ser in situ, quando não passam das primeiras ca-
madas de célula destes ductos, ou invasivos, quando invadem o 
tecido conjuntivo subjacente, de onde podem se espalhar para 
outras partes do corpo. A maioria dos CM, in situ ou invasivos, 
iniciam-se nas células dos ductos das mamas, sendo chamados 
de carcinoma ductal. Os cânceres que começam nos lóbulos da 
mama são chamados de carcinoma lobular e são menos comuns 
que o primeiro. 
A etiopatogenia do CM ainda não está claramente elucidada, mas 
sabe-se que está relacionada ao aumento de produção e ao tem-
po de exposição a níveis elevados de hormônios específicos (por 
exemplo, hormônios sexuais, insulina e IGF-1), os quais estão 
associados à proliferação das células mamárias e, possivelmente, 
a sua transformação maligna. Portanto, entende-se vários dos 
fatores de risco para CM como cenários que alteram o equilí-
brio hormonal, como, por exemplo, menopausa em idade mais 

avançada ou menarca precoce, que alteram o tempo de exposição 
ao estrógeno; e a obesidade, pela maior conversão periférica de 
androstenediona em estradiol e também pela maior produção de 
IGF-1. Portanto, se deduz que alterações hormonais, tais como 
aumento dos níveis estrogênicos, de insulina e do IGF-1, por 
vezes associados a situações tais como a obesidade, podem estar 
presentes tanto no CM como na SM e compor, pelo menos em 
alguns casos, uma base comum para se entender o surgimento de 
ambas as afecções. 
Pode-se observar correlação entre SM e CM a partir da faixa etá-
ria acometida. As duas doenças são mais prevalentes em mulhe-
res na pós-menopausa. Quase todos os componentes da SM já 
foram correlacionados de forma independente ao CM e à pior 
prognóstico desta doença, mas os dados atuais sugerem que eles 
agem também de forma sinérgica, sendo o risco proporcional ao 
número de componentes da síndrome que a paciente apresenta22. 
Um estudo longitudinal publicado em 2009, entretanto, não de-
monstrou associação entre presença de SM e risco de CM. Porém, 
quando avaliadas as mulheres que apresentavam o diagnóstico de 
SM há pelo menos três anos, houve aumento do risco de CM, 
tanto in situ (HR 1,84; IC95% 1,12-3,01), quanto invasivo (HR 
1,77 IC95% 1,01-3,12)23. Dados epidemiológicos sugerem que, 
assim como a SM, o CM também tem correlação com a ingestão 
de dieta rica em gorduras24-26. 
Existem ainda outras evidências da correlação entre SM ou seus 
componentes e o CM. Vários estudos têm demonstrado correla-
ção entre alterações no metabolismo lipídico, especialmente baixos 
níveis de HDL e aumento de triglicerídeos e CM27-30. Um estudo 
prospectivo de caso-controle demonstrou que, após tempo médio 
de 13 anos de seguimento, a SM foi significativamente associada a 
um risco 58% maior de desenvolver CM (HR 1,58 IC 95% 1,07-
2,33). Neste estudo, após análise individual dos componentes da 
SM, só o HDL baixo e o aumento dos triglicerídeos estiveram sig-
nificativamente associados ao aumento do risco de CM19.
A obesidade, definida em adultos como índice de massa corpórea 
(IMC) maior que 30 kg/m2, têm sido relacionadas de forma inde-
pendente ao risco aumentado de CM e às taxas de mortalidade au-
mentadas em mulheres pós-menopausa31. Estudo irlandês demons-
trou que a prevalência de SM em pacientes com CM girou em torno 
de 40% e que pacientes com estágio mais avançado da doença tem 
mais obesidade central, níveis mais altos de proteína C-reativa, hi-
perinsulinemia, hiperglicemia e SM do que as mulheres em estágios 
iniciais da neoplasia26. Durante o tratamento quimioterápico as pa-
cientes tendem a ganhar peso32, e, apesar do valor prognóstico desta 
alteração ainda não estar bem definido na literatura, se as mulheres 
obesas tendem a ter maiores taxas de recorrência da doença9. Elas 
têm risco aumentado para tumores maiores e mais metástases quan-
do comparadas àquelas sem obesidade34.
Os mecanismos através dos quais a SM e seus componentes pre-
dispõem ao CM ainda não são conhecidos. Um possível meca-
nismo de interação entre a SM e o CM envolve o fator de cres-
cimento semelhante à insulina (IGF-1). A obesidade, presente 
na SM, causa aumento dos níveis circulantes de IGF-1 mediado 
pelo aumento de leptina, que atua como pró-mitógeno. Um es-
tudo recente demonstrou que, in vitro, o cotratamento com lepti-
na e IGF-1 promoveu um aumento significativo da proliferação, 
invasão e migração das células cancerígenas do tumor de mama. 

Tabela 1 – Critérios para definição de síndrome metabólica.
Critérios Definição
Obesidade Abdominal
Homens

Brancos de origem europídea e ne-
gros

≥ 94 cm

Sul-Asiáticos, ameríndios e chineses ≥ 90 cm
Japoneses ≥ 85 cm

Mulheres
Brancas de origem europídea, negras, 
sul-asiáticas, ameríndias e chinesas

≥ 80 cm

Japonesas ≥ 90 cm
Triglicerídeos ≥ 150 mg/dL ou tratamento 

para hipertrigliceridemia
HDL-colesterol

Homens < 40 mg/dL
Mulheres < 50 mg/dL

Pressão Arterial 
Sistólica, ou ≥ 130 mmHg ou tratamento 

para hipertensão arterial
Diastólica ≥ 85 mmHg ou tratamento 

para hipertensão arterial
Glicemia de Jejum ≥ 100 mg/dL ou tratamento 

para diabetes mellitus
Adaptada da IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Ateros-
clerose10.
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Através de um mecanismo de sinergismo entre estas duas molé-
culas, houve também aumento da ativação do receptor do fator 
de crescimento epidérmico (EGFR). Quando foi utilizado um 
antagonista da ação do EGFR, o erlotinib ou o lapatinib houve 
inibição da invasão e da migração induzidas pela leptina e pelo 
IGF-1 nas células cancerígenas26. 
Além do IGF-1, um hormônio chave parece ser a insulina, que 
pode tanto atuar através da interação direta com receptores de 
insulina e receptores de IGF, os quais se relacionam à proliferação 
celular35, como, de forma indireta, através do seu efeito nos níveis 
de IGF-1 circulante e de suas proteínas ligantes36.
No que diz respeito à associação entre níveis de glicemia de jejum 
e CM, alguns estudos demonstraram uma associação positiva37-39, 
entretanto, outros estudos foram neutros40,41. A hiperinsulinemia 
pode ser um mecanismo importante na correlação entre as duas 
doenças, já que este hormônio apresenta atividade mitogênica e 
pode promover proliferação de células epiteliais mamárias e de 
linhagens de células tumorais da mama42,43. 
Um estudo de caso-controle populacional com mulheres ameri-
canas brancas e afro-americanas demonstrou que o aumento da 
relação cintura-quadril (RCQ) e do IMC está associado a um 
aumento do risco basal de CM, especialmente em mulheres na 
pré-menopausa44.
Alguns estudos já tentaram correlacionar a presença de hipertensão 
arterial e o uso de fármacos anti-hipertensivos ao risco de CM. Um 
estudo de caso-controle realizado na Califórnia em 2006 demons-
trou que as mulheres entre 50 e 75 anos que apresentavam história 
prévia de hipertensão tinham risco aumentado de desenvolver CM 
em relação aos seus controles (OR 1,77; IC 95% 1,04 – 3,03). 
Neste estudo, o uso de diuréticos, mas não de outros fármacos 
anti-hipertensivos, também foi associado a aumento do risco de 
CM (OR 1,79; IC 95% 1,07-3,01)45. Outro estudo retrospectivo 
publicado em 2010 também correlacionou o uso de fármacos anti- 
hipertensivos por mais de 5 anos a um discreto aumento nesse ris-
co (RR = 1,18; IC 95% 1,02-1,36), porém, somente para aqueles 
positivos para receptores de estrogênio e em mulheres peri-meno-
pausa46. Alguns agentes anti-hipertensivos, como bloqueadores do 
canal de cálcio, inibidores da enzima conversora da angiotensina e 
bloqueadores do receptor da aldosterona já tiveram sua correlação 
com cânceres avaliada; esta associação, entretanto, não foi compro-
vada em nenhum estudo47,48. 
Por outro lado, nas pacientes já com diagnóstico de CM, a preva-
lência de hipertensão arterial sistêmica, que antes era semelhante à 
da população geral, tem aumentado após a introdução dos inibido-
res da angiogênese49. Alguns quimioterápicos, como bevacizumabe, 
sutinibe e sorafenibe, vatalanibe, pazopanibe, mosetamibe, axitinibe 
e aflibercept, podem ainda agravar a hipertensão pré-existente. Ou-
tros, como a cisplatina e a ciclosporina, têm efeitos nefrotóxicos e 
hipertensivos. A presença de hipertensão arterial nas pacientes com 
CM parece também ser um fator de pior prognóstico. Estudo retros-
pectivo, após seguimento de 8,9 anos, demonstrou que as mulheres 
negras com CM que apresentavam hipertensão tinham mortalidade 
global maior que aquelas não hipertensas, mesmo após ajuste para 
idade, tipo de tumor e tratamento oncológico realizado (HR 1,33; 
IC 95% 1,07-1,67). O mesmo não foi observado nas mulheres bran-
cas. Este estudo, entretanto, não avaliou a presença de tratamento 
anti-hipertensivo, o que pode ser considerado um viés50.

Em estudos mais antigos, os mecanismos patogênicos que ligam a 
hipertensão arterial ao CM foram avaliados, sendo proposto que 
alterações do metabolismo do cálcio, com aumento da expressão 
de trifosfato de inositol e do cálcio citosólico, estejam envolvi-
das na patogênese da hipertensão e dos mecanismos iniciais da 
proliferação celular que são ativados por oncogenes51. Outro es-
tudo de 1975 sugeriu anormalidades da ligação de carcinogênios 
ao DNA em linfócitos de pacientes hipertensos52. Foi também 
sugerido que pacientes hipertensos podem ter anormalidades na 
relação entre o crescimento de células musculares lisas e no apop-
tose destas células, além do possível papel de neurohormônios 
como as catecolaminas, angiotensina II, vasopressina e insulina 
na patogênese destas duas doenças51. Entretanto, de acordo com 
estudo recente, apesar da correlação entre hipertensão e câncer 
estar bem estabelecida, nenhum dos potenciais mecanismos desta 
associação foi bem estudado ou elucidado53. 
Além dos mecanismos de natureza hormonal descritos, várias hi-
póteses têm sido geradas para elucidar esta inter-relação, entre 
elas, a de que a SM promova aumento dos níveis circulantes do 
inibidor de ativação do plasminogênio (PAI-1). Esta molécula, 
apesar de inibir in vitro a uroquinase e, consequentemente, inibir 
a migração e a invasão celular, in vivo ela desempenha o papel 
inverso, estando associado à pior prognóstico no CM, fenômeno 
chamado de paradoxo do PAI-1. Na SM, as citocinas dos adi-
pócitos alteram a expressão de PAI-1 e promovem angiogênese 
migração de células tumorais e formação de micropartículas pró- 
coagulantes circulantes a partir de células endoteliais, as quais 
geram trombina e amplificam a cascata de formação de PAI-1. 
Desta forma, acredita-se que a SM, além de ser um fator de risco, 
pode também conferir um pior prognóstico no CM54,55.

Como o risco de mortalidade de uma dada mulher portadora 
de ambos (CM e SM) pode ser influenciado pela concomitân-
cia destas duas afecções?
Na figura 3 está representado o programa Adjuvant Online (dis-
ponível em https://www.adjuvantonline.com/breastnew.jsp), de-
senvolvido para tentar predizer o risco de mortalidade de uma 
mulher com CM, de acordo com diversas variáveis, como idade, 
presença de comorbidades, tipo e tamanho do tumor.
Nas mulheres com CM, uma porcentagem da sua mortalidade é 
inerente à doença de base, variável de acordo com a gravidade do 
câncer. Entretanto, grande parte destas mulheres sobrevive à do-
ença e passa a ter sua qualidade de vida e sobrevida comprometi-

Figura 2 – Fatores de risco para câncer de mama e síndrome metabólica.

Sexo feminino
Histórico de câncer familiar
Histórico pessoal de câncer de mama
Irradiação prévia nos seios
Densidade de tecido
Uso de pílulas anticoncepcionais
Ter filhos com idade avançada
Nulíparas
Não amamentação

Fatores de Risco para Câncer de Mama

Idade
Terapia de  reposição hormonal
Obesidade
Sedentarismo
Diabetes mellitus
Hipertensão arterial
Dislipidemia
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das por doenças não oncológicas e, em grande parte, por doenças 
cardiovasculares (estimado na barra em cinza escuro na figura 3). 
A ferramenta também estima a redução de mortalidade esperada 
pelo CM de acordo com a terapia adjuvante administrada. Entre-
tanto, existem poucos estudos na literatura que avaliem os fatores 
relacionados à mortalidade por causas não oncológicas no CM 
(barra em cinza escuro). 
Um estudo publicado no Journal of American Medical Association 
em 2001 acompanhou 1800 mulheres na pós-menopausa com 
diagnóstico de CM, a fim de determinar as principais causas de 
morte. Após 30 meses de seguimento, foi observado que a doença 
oncológica foi a responsável pela mortalidade em apenas 51% 
das pacientes, e que a doença cardiovascular se relacionou a 17% 
dos óbitos, sendo a segunda causa de morte nesta população56. O 
risco de morte ou doença cardiovascular nas pacientes com CM 
varia grandemente, de acordo com a presença de fatores de risco 
cardiovasculares e de doença cardiovascular já estabelecida. Uma 
estimativa deste risco, em 10 anos, pode ser feita através do cálcu-
lo do escore de risco de Framingham, amplamente utilizado pelos 
cardiologistas e já validado em diversas populações. 
O escore de risco de Framingham leva em consideração a idade 
da mulher, os níveis de colesterol, de pressão arterial e a presença 
de tabagismo. Este escore, entretanto, pode subestimar o risco de 
pacientes jovens e de mulheres. Para minimizar este erro, as di-
retrizes brasileiras de dislipidemia estipularam fatores agravantes, 
na presença dos quais se devem considerar o paciente como per-
tencente a uma categoria de risco mais alta. Assim, esta diretriz 
preconiza que pacientes portadores de SM sejam considerados de 
mais alto risco do que aqueles que não apresentem a síndrome10. 
Atualmente, o papel da SM como fator de risco cardiovascular 
adicional, em acréscimo ao risco isolado de seus componentes, 
tem sido muito discutido. As últimas evidências, entretanto, 
corroboram o peso desta entidade como contribuinte para pior 
prognóstico, como demonstrado por uma metanálise publicada 
recentemente, na qual a presença de SM aumentou o risco de 
doença cardiovascular (RR 2,35; IC 95% 2,02 – 2,73), de mor-
talidade cardiovascular (RR 2,40; IC 95% 1,87 – 3,08), de mor-
talidade por todas as causas (RR 1,58; IC 1,39 – 1,78), de infarto 
agudo do miocárdio (RR 1,99; IC 1,61 – 2,46), e de acidente 
vascular encefálico (RR 2,27; IC 95% 1,80 – 2,85). Nesta meta-
nálise, o risco se manteve mesmo em pacientes não diabéticos57.

Alguns estudos têm avaliado o impacto do tratamento da SM na 
redução do risco cardiovascular. Uma coorte prospectiva demons-
trou que o tratamento intensivo de pacientes diabéticos com SM, 
envolvendo o controle dos níveis de pressão arterial, glicemia e 
colesterol, pode resultar em redução de cerca de 50% das compli-
cações macro e microvasculares. Já nos pacientes que apresentam 
SM, acredita-se que até 80% dos eventos coronarianos poderiam 
ser prevenidos com o tratamento adequado da síndrome58,59.
Além de não haver estudos em pacientes com CM sobre os fato-
res que influenciam a mortalidade não oncológica, também são 
escassos, nesta população, os estudos que avaliaram o impacto 
do controle da SM e de seus componentes no prognóstico e na 
mortalidade do câncer. Aparentemente, fatores relacionados ao 
estilo de vida, como a prática de exercício físico e o controle de 
peso também influenciam nesta mortalidade. 
Estudos que fizeram seguimento de mulheres pós-tratamento de 
CM em estágio primário sugerem que o hábito alimentar está 
relacionado à mortalidade dessas pacientes por causas não rela-
cionadas ao CM. Aumento da aderência à dieta moderada, com 
consumo preferencial de frutas, vegetais, legumes, carne branca e 
alimentos com pouca gordura foi associada à diminuição estatis-
ticamente significante da mortalidade geral (P trend = 0,02; HR 
para o quartil mais alto=0,57; IC 95% 0,36 a 0,90) e mortalidade 
por causas não relacionadas ao CM (P trend = 0,003; HR para o 
quartil mais alto = 0,35; IC 95% 0,17 a 0,73). O padrão de dieta 
não influenciou a mortalidade por CM em si60,61.
Um estudo de 2009 mostra que mulheres que aumentaram a prá-
tica de atividade física após diagnóstico de câncer, possuíam risco 
de mortalidade 45% menor em relação às mulheres que foram se-
dentárias antes e mantiveram-se após diagnóstico de câncer (HR 
= 0,55; IC 95% 0,22 a 1,38)62. Entre mulheres para as quais se 
conhecia a positividade ou não da expressão de receptores hor-
monais para estrogênio (ER) em seus tumores primários, a rela-
ção inversa entre atividade física e morte foi observada em mu-
lheres cujo tumor era ER positivo, mas não entre mulheres com 
ER negativo. Outro estudo também evidenciou forte influência 
da atividade física nas mortes por CM entre as mulheres com ER 
positivo (RR = 0,50; IC 95% 0,34 a 0,74)63.
Ainda não existem dados na literatura sobre o risco cardiovascu-
lar conferido pela SM especificamente em pacientes portadoras 
de CM, mas, conforme o exposto acredita-se que a SM e o CM 
não só compartilham dos mesmos fatores de risco, como também 
o tratamento de uma afecção (por exemplo, no caso da obesida-
de) parece ter influência no prognóstico da outra doença. 
Apesar das evidências crescentes da correlação entre estas duas 
doenças, ainda não existem estudos que investigaram se, na vi-
gência do CM, a abordagem e o tratamento da SM e de seus 
componentes devam ser diferentes, nem mesmo que as metas 
terapêuticas devam ser alteradas daquelas propostas para a popu-
lação geral. A I Diretriz Brasileira de Oncocardiologia48 advoga 
que a meta pressórica nas pacientes hipertensas com CM deve 
ser a mesma da população geral, conforme estratificado pelo ris-
co cardiovascular. A única ressalva feita é que, nas pacientes em 
uso de inibidores da angiogênese, os bloqueadores dos canais de 
cálcio não diidropiridínicos estão contraindicados, já que inibe o 
CYP3A4, via de metabolização desses quimioterápicos. 
É provável que o rastreamento precoce e o tratamento mais agres-

Figura 3 - Ferramenta Adjuvante Online (disponível em https://www.ad-
juvantonline.com/breastnew.jsp).
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sivo destas condições sejam efetivos, apesar de não haver dados na 
literatura a este respeito. Entretanto, pesquisas têm sido promis-
soras ao demonstrar que os fármacos comumente utilizados para 
tratamento da SM podem ter benefícios também no CM.
Por exemplo, estudos recentes sugerem que as estatinas, utilizadas 
para redução do colesterol, podem agir como um fator de prote-
ção contra o CM. Estudo in vitro e em animais demonstrou que 
estes fármacos podem ter efeito anticancerígeno, inibindo a pro-
liferação e o crescimento de células tumorais do CM ao diminuir 
a ativação de PAI-1 e de fator nuclear kappaB (NF-kappaB)64. 
Outro estudo in vitro demonstrou que a sinvastatina e a lovas-
tatina possuem efeito inibitório na invasão de células mamárias 
cancerígenas induzidas pelo H-Ras, com diminuição da expres-
são de metaloproteinases (MMP) e inibição da transdução de 
sinais65. Já em humanos, um estudo de coorte francês publicado 
em 2010 demonstrou que o uso de fármacos hipolipemiantes foi 
associado a menor risco de CM (HR 0,79; IC 95% 0,68–0,93), 
exaltando possível efeito na inibição da proliferação de células 
cancerígenas66. 
A metformina, medicação amplamente utilizada em pacientes 
com resistência à insulina e diabetes, pode ser benéfica e melho-
rar o prognóstico das pacientes com CM. Estudos demonstram 
que esta medicação possui atividade antitumoral pela ativação da 
proteína-quinase ativada pela AMP (AMPK) e subsequente ini-
bição da mTOR, assim como pelo aumento dos níveis séricos de 
insulina. Entre os efeitos da metformina, pode-se citar inibição 
da proliferação, invasão e angiogênese de células neoplásicas e 
superação da resistência à quimioterapia, hormonioterapia e ini-
bição do HER2. O fármaco parece também ter efeito sinérgico à 
quimioterapia na supressão do crescimento tumoral quando ava-
liada em animais com CM67.
Por outro lado, também não há evidências de que, na presença 
de SM ou doença cardiovascular manifesta, contanto que es-
tável, o tratamento do CM deva ser diferente. Pelo contrário, 
evidências recentes sugerem que as medicações utilizadas no 
tratamento do CM podem ter benefícios também sobre o perfil 
lipídico e, portanto, no tratamento da SM. Em estudo prospec-
tivo, controlado por placebo, o uso de toremifeno foi associado 
a redução nos níveis de colesterol total, LDL-colesterol e a au-
mento do HDL-colesterol, em comparação ao placebo. Já com 
o uso de tamoxifeno foi observado diminuição do colesterol 
total e do LDL. O impacto clínico destas alterações, entretanto, 
nunca foi avaliado68.

DISCUSSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Muito pouco ainda é conhecido sobre a complexa interação etio-
patogênica entre o CM e a SM. Apesar de encontrar um número 
razoável de estudos sobre o tema na literatura, estes são em sua 
maioria observacionais e com resultados às vezes conflitantes. Por 
não serem estudos prospectivos ou aleatórios, a maioria das pes-
quisas disponíveis é capaz apenas de aventar hipóteses, mas não 
consegue dar respostas definitivas sobre o assunto. Por este motivo, 
faltam também na literatura atual, dados que sugiram a melhor 
forma de tratar os pacientes com concomitância das duas afecções.
Já que a maioria das evidências aponta para uma correlação de ris-
co entre as duas afecções, inclusive com piores prognósticos, ape-

sar da falta de evidências a este respeito, sugere-se que as mulhe-
res diagnosticadas com SM devam ser submetidas a rastreamento 
precoce para CM. Uma vez feito o diagnóstico das duas comor-
bidades numa mesma paciente, sugere-se que estas sejam tratadas 
de forma agressiva, inclusive com controle restrito dos fatores de 
risco cardiovasculares, visando possivelmente uma melhora da 
morbimortalidade, tanto oncológica, quanto cardiológica. 
Espera-se que este estudo possa incentivar novas pesquisas sobre 
a interessante correlação entre as duas doenças, para que, no fu-
turo, seja possível uma melhor caracterização epidemiológica da 
associação SM/CM, melhor definição dos mecanismos fisiopa-
tológicos envolvidos e consequentemente das possibilidades de 
tratamentos nestes casos.
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