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Prezados(as),

A quantidade de informação científica da qual tomamos conhecimento é cada dia maior. São artigos 
científicos, resultados de congressos nacionais e internacionais e diretrizes. Só para ter uma idéia, de 2004 
a 2007, a SBC publicou 26 Diretrizes e 4 Normatizações. Os resultados de todos esses trabalhos foram 
encaminhados aos 11 mil associados da SBC, ao longo desses quatro anos. 

Consultar essa enormidade de Diretrizes é uma tarefa insana, com a qual muitas vezes nos deparamos, 
para o exercício da nossa profissão. Pensando em facilitar a vida do cardiologista é que decidimos resumir 
todo esse volume de publicações em um livro de bolso. A publicação deste Pocket Book é o resultado deste 
trabalho que visa facilitar a nossa vida tão atribulada.

O associado que busca rapidamente uma informação vai encontrar aqui a resposta e saber se precisa 
ou não de mais detalhes, para em casos muito específicos consultar a publicação original. 

Foi pensando nessa Nova SBC que a atual diretoria concluiu mais essa tarefa.

Antonio Carlos Palandri Chagas
Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Prezados(as),

A diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, atendendo ao princípio estatutário da SBC de ampliar o 
conhecimento médico e visando promover benefícios à população por meio da redução da morbi-mortalidade 
cardiovascular, identificou a necessidade de incrementar a divulgação do conhecimento de suas diretrizes 
a todos os cardiologistas brasileiros e à comunidade médica em geral.

Dentro dessa filosofia, desenvolveu o “Projeto de Divulgação de Diretrizes”, que irá ampliar a divulgação 
do universo das informações produzidas, tornando as diretrizes já publicadas instrumento permanente de 
consultas, debates e de aplicação na prática clínica diária. 

Integrando este projeto, estamos apresentando e distribuindo, a todos os associados da SBC, o Pocket Book 
Diretrizes 2008, que reúne uma síntese de 10 das principais diretrizes publicadas entre 2004 e 2008, o que certamente 
será importante mecanismo de consulta rápida e objetiva para o cardiologista e o médico generalista. 

A partir deste primeiro livro de 2008, serão realizadas novas edições do Pocket Book Diretrizes, utilizando 
as novas diretrizes que estão em fase de construção, as que estão sendo atualizadas, bem como as que 
não foram contempladas nesta edição.

Desejamos que este projeto do Pocket Book Diretrizes cumpra o seu principal propósito de aproximar da prática 
clínica as informações produzidas e baseadas em evidências contidas nas diretrizes publicadas pela  SBC.

Atenciosamente,

Jadelson Andrade
Coordenador de normatizações e diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
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Prezados(as),

Na qualidade de Diretor Científico da SBC, vos apresento mais esta magnífica obra oriunda da 
Coordenação de Diretrizes de nossa Sociedade.

Ao assumir a Diretoria Científica e participar do Planejamento Estratégico da SBC, para o biênio 2008-
2009, estabeleci que, entre as ações prioritárias relacionadas ao “Programa de Educação Permanente”, o 
“Projeto Diretrizes” receberia especial atenção, uma vez que as “Diretrizes da SBC” representam um enorme 
patrimônio científico, agregando indubitável valor à prática assistencial dos Cardiologistas Brasileiros.

Entre os anos de 2004 e 2007, foram publicadas 26 Diretrizes de grande valor, entretanto, no último 
biênio, suas divulgações restringiram-se à mídia eletrônica.

Objetivando não só a divulgação, mas, sobretudo, a aplicação do conteúdo das Diretrizes, concebeu-se 
e implementou-se o Projeto Pocket Book – Guia Rápido de Consulta, que em sua 1ª edição contemplará 
10 Diretrizes em 14.000 exemplares.

A Cardiologia Brasileira está de parabéns!

Luiz Antonio de Almeida Campos
Diretor Científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Presidente – Antonio Carlos Palandri Chagas

Vice-Presidente – Paulo José Bastos Barbosa

Presidente-Eleito – Jorge Ilha Guimarães

Diretor Científico – Luiz Antonio de Almeida Campos

Diretor Administrativo – Marco Antonio de Mattos

Diretor Financeiro – Arnaldo Lemos Porto

Diretor de Comunicação – Renato Abdala Karam Kalil

Diretor de Promoção de Saúde Cardiovascular – Rui Fernando Ramos

Diretor de Departamentos Especializados – Carlos Eduardo Suaide Silva

Diretor de Relações com Estaduais e Regionais – Brivaldo Markman Filho

Diretor de Relações Governamentais – Lázaro Fernandes de Miranda

Diretor de Qualidade Profissional – Emilio Cesar Zilli

Diretor de Tecnologia da Informação – João Manoel Rossi Neto

Editor dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia – Fernando Bacal

Editor do Jornal SBC – Ibraim M. F. Pinto

Coordenador de Normatizações e Diretrizes – Jadelson Pinheiro de Andrade

Coordenador de Planejamento e Infra-Estrutura – Miguel Antonio Moretti

Coordenador de Pesquisa Científica – Francisco Rafael M. Laurindo

Coordenador de Eventos – Carlos Costa Magalhães

DIRETORIA SBC
Gestão 2008/2009
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V Diretrizes
Brasileiras de Hipertensão Arterial

Realização:
Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC Presidente: José Péricles Esteves
Sociedade Brasileira de Hipertensão – SBH Presidente: Robson Augusto S. dos Santos
Sociedade Brasileira de Nefrologia – SBN Presidente: Pedro Gordan

Sociedades Patrocinadoras:
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade – ABESO
Academia Brasileira de Neurologia – ABN
Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO
Sociedade Brasileira Clinica Médica – SBCM
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG
Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP
Sociedade Brasileira de Diabetes – SBD
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – SBEM
Sociedade Brasileira de Medicina de Família – SOBRAMFA

Comissão Organizadora:
Décio Mion Jr. (Coordenador), Osvaldo Kohlmann Jr. (SBH); Carlos Alberto Machado 
(SBC); Celso Amodeo (SBN); Marco Antônio Mota Gomes (SBC); José Nery Praxedes 
(SBN); Fernando Nobre (SBH); Andréa Brandão (SBC)

Comissão de Redação:
Décio Mion Jr., Osvaldo Kohlmann Jr., Carlos Alberto Machado, Celso Amodeo, Marco 
Antônio Mota Gomes,
José Nery Praxedes, Fernando Nobre, Andréa Brandão, Maria Tereza Zanella e Josiane 
Lima Gusmão
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1

V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Graus de recomendação
Grau A – Grandes ensaios clínicos aleatorizados e metanálises.
Grau B – Estudos clínicos e observacionais bem desenhados.
Grau C – Relatos e séries de casos.
Grau D – Publicações baseadas em consensos e opiniões de especialistas.

Tabela 1. Diagnóstico e classificação

Medida da pressão arterial (PA)

Medida adequada: preparo, técnica e equipamento calibrado (D)

Aparelhos eletrônicos podem ser utilizados, se validados (D)

Aparelhos devem ser testados e calibrados a cada 6 meses (D)

 A medida da PA sentada deve ser o procedimento padrão (D)

Largura da bolsa de borracha do manguito: 40% da circunferência do braço e comprimento: 80% (B)

Rotina de diagnóstico e seguimento

Medir em ambos MMSS e utilizar o braço com o maior valor (D)

Pressão arterial (mmHg)

Investigar doenças arteriais, se a diferença entre os MMSS for > 20/10 mmHg para a PAS/PAD (D)

Realizar três medidas com T de 1 minuto e considerar a média das duas últimas (D)

Caso haja diferença � 4 mmHg, medir novamente até diferença � 4 mmHg (D)

A posição sentada é a recomendada (D)

A medida nas posições ortostática e supina na primeira avaliação em todos e em todas as avaliações nos idosos, diabéticos, portadores de disautonomias, 
alcoolistas, e/ou em uso de anti-hipertensivos (D)

Medir a PA fora do consultório para identificação da HAS do avental branco e mascarada (D)

A HAS do avental branco confere risco intermediário, porém mais próximo aos normotensos (B)

Definir o intervalo das consultas pela medida da PA e o risco cardiovascular (D)

Medida residencial da pressão arterial (MRPA)

Não confundir com automedida da PA (D)

São consideradas anormais na MRPA as médias > 135/85 mmHg (B)

Medida ambulatorial da pressão arterial (MAPA)

MAPA é melhor preditor de eventos cardiovasculares que a medida casual da PA (B)

Médias anormais: PA de 24 horas > 130/80 mmHg, vigília > 135/85 mmHg e sono > 120/70 mmHg (B)

Situações especiais de medida da PA

Medir a PA em gestantes na posição sentada, com a PAD na fase V de Korotkoff (D)

Critérios diagnósticos e classificação

Classificação da PA para adultos (> 18 anos)

continua

cont.
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Critérios diagnósticos e classificação

Classificação da PA para adultos (> 18 anos)

continua

cont.
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V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Tabela 2. Classificação da PA para adultos > 18 anos

Classificação Pressão sistólica (mmHg) Pressão diastólica (mmHg)

Ótima < 120 < 80

Normal < 130 < 85

Limítrofe 130-139 85-89

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109

Hipertensão estágio 3 > 180 > 110

Hipertensão sistólica isolada > 140 < 90

Pressão arterial (mmHg)

Diagnóstico diferencial da HAS
Pressão arterial (mmHg)

Consultório MAPA MRPA

Normotensão < 140/90 < 130/80 Média 24h < 135/85

Hipertensão > 140/90 > 130/80 Média 24h > 135/85

Hipertensão do avental branco > 140/90 < 135/85 Média vigília < 135/85

Hipertensão mascarada < 140/90 > 135/85 Média vigília > 135/85

Efeito do avental branco Diferença entre a medida da pressão arterial no consultório e a da MAPA na vigília ou MRPA, 
sem haver mudança no diagnóstico de normotensão ou hipertensão
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3

V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Visita 3
PA � 135/85 mmHg

Visita 3
PAS > 135 mmHg 

ou PAD > 85 mmHg

Hipertensão do 
avental branco

Diagnóstico
de hipertensão

Visita 3
PA vigília 

� 135/85 mmHg

Visita 3
PA 24 horas 

PAS > 130 mmHg 
ou PAD > 80 mmHg

Hipertensão do 
avental branco

Diagnóstico
de hipertensão

Visita 2
PA � 140/90 mmHg com risco cardiovascular*** 

alto, muito alto ou PA � 180/110 mmHg

Pressão arterial casual elevada no consultório ou fora dele

Sim

Emergência/
Urgência hipertensiva

Visita 1
Medida da PA

Anamnese, exame físico e avaliação laboratorial*
Prazo máximo de reavaliação: 2 meses**

Figura 1. Algoritmo para o diagnóstico da hipertensão arterial (modificado de sugestão do Canadian Hypertension 
Education Program)

Diagnóstico
de hipertensão

Não

PA = 140-179/90-109
Hipertensão estágio 1 ou 2 e risco cardiovascular*** 

baixo ou médio
Prazo máximo de reavaliação:

2 meses**

Pressão arterial casual de consultório Considerar MAPA Considerar MAPAOu Ou

Visita 3
PA < 140/90 mmHg

Visita 3
PAS � 140 mmHg ou 

PAD � 90 mmHg

Normotensão
MAPA/MRPA: 
na suspeita de 

hipertensão
mascarada,
continuar

medidas de 
pressão arterial

Hipertensão
MAPA/MRPA: 
na suspeita de 
hipertensão do 
avental branco,

continuar
medidas de 

pressão arterial

* Avaliação laboratorial recomendada no capítulo 3.
** Vide tabela 3 (seguimento).
*** Estratificação de risco cardiovascular recomendado no capítulo 3.
PA = pressão arterial; PAD = pressão arterial diastólica; PAS = pressão arterial sistólica.
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V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Investigação clínico-laboratorial e decisão terapêutica

Tabela 3. Objetivos da investigação clínico-laboratorial

• Confirmar a elevação da pressão arterial e firmar o diagnóstico de hipertensão arterial

• Identificar fatores de risco para doenças cardiovasculares

• Avaliar lesões de órgãos-alvo e presença de doença cardiovascular

• Diagnosticar doenças associadas à hipertensão

• Estratificar o risco cardiovascular do paciente

• Diagnosticar hipertensão arterial secundária

Tabela 4. Avaliação inicial de rotina para o paciente hipertenso

• Análise de urina (D)

• Potássio plasmático (D)

• Creatinina plasmática (D)*

• Glicemia de jejum (D)

• Colesterol total, HDL, triglicérides plasmáticos (D)**

• Ácido úrico plasmático (D)

• Eletrocardiograma convencional (D)
* Calcular a taxa de filtração glomerular estimada (TFGE) pela fórmula de Cockroft-Gault57: TFGE (ml/min) = [140-idade] x peso (kg)/creatinina plasmática [mg/dL) x 72 para 

homens; para mulheres, multiplicar o resultado por 0,85.
Interpretação: função renal normal: > 90 ml/min: disfunção renal leve: 60-90 ml/min: disfunção renal moderada: 30-60 ml/min e disfunção renal grave: < 30 ml/min.

** O LDL-c é calculado pela fórmula: LDL-c = colesterol total – HDL-c – Triglicérides/5 (quando a dosagem de triglicérides for abaixo de 400 mg/dL).

Tabela 5. Avaliação complementar para paciente hipertenso

• Pacientes hipertensos diabéticos, hipertensos com síndrome metabólica e hipertensos com três ou mais fatores de risco: 
recomenda-se pesquisa de microalbuminúria – índice albumina/creatinina em amostra isolada de urina (mg de albumina/g de 
creatina ou mg de albumina/mmol de creatina) (B)
Normal < 30 mg/g ou < 2,5 mg/mmol
Microalbuminúria: 30 a 300 mg/g ou 2,5 a 25 mg/mmol)

• Pacientes com glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dL: recomenda-se determinar a glicemia duas horas após sobrecarga 
oral de glicose (75 g) (B)

• Em hipertensos estágios 1 e 2 sem hipertrofia ventricular esquerda ao eletrocardiograma, mas com três ou mais fatores de 
risco, considerar o emprego do ecocardiograma para detecção de hipertrofia ventricular esquerda (D)

• Para hipertensos com suspeita clínica de insuficiência cardíaca, considerar a utilização do ecocardiograma para avaliação das 
funções sistólica e diastólica (D)

OS 7046 Pocket Diretrizes SBC_parte 1.indd   4 21/8/2008   16:16:28

7046 aplicados.indd   18
21/8/2008   16:56:59



4

V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial
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V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Tabela 6. Identificação de fatores de risco 
cardiovascular

Fatores de risco maiores
• Tabagismo
• Dislipidemias
• Diabetes melito
• Nefropatia
• Idade acima de 60 anos
• História familiar de doença cardiovascular em:

- mulheres com menos de 65 anos
- homens com menos de 55 anos

Outros fatores
• Relação cintura/quadril aumentada
• Circunferência da cintura aumentada
• Microalbuminúria
• Tolerância à glicose diminuída/glicemia de jejum alterada
• Hiperuricemia
• PCR ultra-sensível aumentada52,63

Tabela 7. Identificação de lesões de órgãos-alvo e doenças cardiovasculares 

Hipertrofia do ventrículo esquerdo

• Angina do peito ou infarto agudo do miocárdio prévio

• Revascularização miocárdica prévia

• Insuficiência cardíaca 

• Acidente vascular cerebral

• Isquemia cerebral transitória

• Alterações cognitivas ou demência vascular

• Hipertrofia do ventrículo esquerdo

• Nefropatia

• Doença vascular arterial de extremidades

• Retinopatia hipertensiva
Para pacientes com três ou mais fatores de risco cardiovascular, considerar marcadores mais 
precoces da lesão de órgãos-alvo, como:
• microalbuminúria (índice albumina/creatinina em amostra isolada de urina)
• parâmetros ecocardiográficos: remodelação ventricular, funções sistólica e diastólica
• espessura do complexo íntima-média da carótida (ultra-som vascular)
• rigidez arterial
• função endotelial

Tabela 8. Decisão terapêutica da hipertensão arterial segundo o risco cardiovascular

Categoria de risco Estratégia

Sem risco adicional Tratamento não-medicamentoso isolado

Risco adicional baixo Tratamento não-medicamentoso isolado por até 6 meses. Se não atingir a meta, associar tratamento 
medicamentoso

Risco adicional médio Tratamento não-medicamentoso + medicamentoso

Risco adicional alto Tratamento não-medicamentoso + medicamentoso

Risco adicional muito alto Tratamento não-medicamentoso + medicamentoso

Tabela 9. Estratificação do risco individual do paciente hipertenso: risco cardiovascular adicional de acordo com os níveis de pressão 
arterial e a presença de fatores de risco, lesões de órgãos-alvo e doença cardiovascular

Fatores de risco Pressão arterial

Normal Limítrofe Hipertensão
estágio 1

Hipertensão
estágio 2

Hipertensão
estágio 3

Sem fator de risco Sem risco adicional Risco baixo Risco médio Risco alto

1 a 2 fatores de risco Risco baixo Risco baixo Risco médio Risco médio Risco muito alto

3 ou mais fatores de risco ou 
lesão de órgãos-alvo ou diabetes 
melito

Risco médio Risco alto Risco alto Risco alto Risco muito alto

Doença cardiovascular Risco alto Risco muito alto Risco muito alto Risco muito alto Risco muito alto
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V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Tabela 10. Metas de valores da pressão arterial a serem obtidas com o tratamento

Categorias Meta (no mínimo)*

• Hipertensos estágios 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e médio < 140/90 mmHg

• Hipertensos e limítrofes com risco cardiovascular alto < 130/85 mmHg

• Hipertensos e limítrofes com risco cardiovascular muito alto < 130/80 mmHg

• Hipertensos nefropatas com proteinúria > 1,0 g/l < 125/75 mmHg

* Se o paciente tolerar, recomenda-se atingir com o tratamento valores de pressão arterial menores que os indicados como metas mínimas, alcançando, se possível, os níveis 
de pressão arterial considerada ótima (� 120/80 mmHg).

Tratamento não-medicamentoso (TNM)

• A suplementação de 
K promove redução 
modesta da PA (A)

• Evitar alimentos ricos em Na e gorduras saturadas (B)
• Alimentos ricos em K e fibras são permitidos (B)
• Redução do Na no preparo dos alimentos (A)
• Retirada do saleiro da mesa (A)
• Restrição das fontes industrializadas de sal (B)
• Restringir ou abolir bebidas alcoólicas (B)
• Preferência por temperos naturais (D)
• Redução dos alimentos muito calóricos (A)
• Diminuir consumo de bebidas açucaradas (C)
• Inclusão de 5 porções de frutas/ vegetais (A)
• Ingestão adequada de cálcio (B)
• Plano alimentar atendendo exigências de alimentação 

saudável, preferências e poder aquisitivo (D)

• Meta: IMC < 25, 
cintura < 102 cm 
para homens e 88 cm 
para mulheres (B)

Tratamento não-medicamentoso (TNM)

Controle de peso Padrão alimentar Suplementação
de potássio (K)

• Dieta com frutas, verduras e 
laticínios e baixo teor de gordura 
apresenta quantidades apreciáveis 
de Ca, Mg e K, proporcionando 
efeito favorável em relação à 
redução da PA e de AVC (A)

Suplementação
de cálcio (Ca) e 
magnésio (Mg)

• Redução da PA (A)
• Menor prevalência de complicações 

cardiovasculares (B)
• Menor aumento da PA com envelhecimento (B)
• Previne a elevação da PA (B)
• Regressão da hipertrofia miocárdica (B)

Redução do 
consumo de sal

• O exercício físico 
reduz o risco de 
doença arterial 
coronária, AVC e 
mortalidade geral (A)

Exercício físico

• O treinamento para 
controle do estresse 
pode beneficiar o 
controle e a redução da 
variabilidade da PA (C)

Controle do estresse 
psicoemocional

(Ver tabela 11)

Tabela 11. Modificações do estilo de vida no controle da pressão arterial

Modificação Recomendação Redução aproximada na PAS

Controle de peso Manter o peso corporal na faixa normal (índice de massa corporal entre 18,5 a 24,9 kg/m2) 5 a 20 mmHg para cada 10 kg de 
peso reduzido

Padrão alimentar Consumir dieta rica em frutas e vegetais e alimentos com baixa densidade calórica e baixo teor 
de gorduras saturadas e totais. Adotar dieta DASH

8 a 14 mmHg

Redução do 
consumo de sal

Reduzir a ingestão de sódio para não mais de 100 mmol/dia = 2,4 g de sódio (6 g de sal/dia = 
4 colheres (de café) rasas de sal = 4 g +2 g de sal próprio dos alimentos)

2 a 8 mmHg

Moderação no consumo 
de álcool

Limitar o consumo a 30 g/dia de etanol para os homens e 15 g/dia para mulheres 2 a 4 mmHg

Exercício físico Habituar-se à prática regular de atividade física aeróbica, como caminhadas por pelo menos 
30 minutos por dia, 3 a 5 vezes por semana

4 a 9 mmHg
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magnésio (Mg)

• Redução da PA (A)
• Menor prevalência de complicações 

cardiovasculares (B)
• Menor aumento da PA com envelhecimento (B)
• Previne a elevação da PA (B)
• Regressão da hipertrofia miocárdica (B)

Redução do 
consumo de sal

• O exercício físico 
reduz o risco de 
doença arterial 
coronária, AVC e 
mortalidade geral (A)

Exercício físico

• O treinamento para 
controle do estresse 
pode beneficiar o 
controle e a redução da 
variabilidade da PA (C)

Controle do estresse 
psicoemocional

(Ver tabela 11)

Tabela 11. Modificações do estilo de vida no controle da pressão arterial

Modificação Recomendação Redução aproximada na PAS

Controle de peso Manter o peso corporal na faixa normal (índice de massa corporal entre 18,5 a 24,9 kg/m2) 5 a 20 mmHg para cada 10 kg de 
peso reduzido

Padrão alimentar Consumir dieta rica em frutas e vegetais e alimentos com baixa densidade calórica e baixo teor 
de gorduras saturadas e totais. Adotar dieta DASH

8 a 14 mmHg

Redução do 
consumo de sal

Reduzir a ingestão de sódio para não mais de 100 mmol/dia = 2,4 g de sódio (6 g de sal/dia = 
4 colheres (de café) rasas de sal = 4 g +2 g de sal próprio dos alimentos)

2 a 8 mmHg

Moderação no consumo 
de álcool

Limitar o consumo a 30 g/dia de etanol para os homens e 15 g/dia para mulheres 2 a 4 mmHg

Exercício físico Habituar-se à prática regular de atividade física aeróbica, como caminhadas por pelo menos 
30 minutos por dia, 3 a 5 vezes por semana

4 a 9 mmHg

OS 7046 Pocket Diretrizes SBC_parte 1.indd   6 21/8/2008   16:16:29

7046 aplicados.indd   23
21/8/2008   16:57:05



7

V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Tratamento medicamentoso (TM)

Tratamento medicamentoso (TM)

• No estágio 1 que 
não responderam ao 
TNM, qualquer droga 
pode ser usada como 
monoterapia (exceto 
vasodilatadores de 
ação direta) (D)

estágio 1 queestágio 1

Escolha do 
medicamento • Reduzem a morbi-mortalidade 

cardiovascular (A)
• Diuréticos de alça: se a taxa de 

filtração glomerular for < 30 ml/min e 
com IC e retenção de volume (D)

• Diuréticos tiazídicos podem provocar 
intolerância à glicose e aumento de 
triglicérides, porém seu uso é seguro e 
eficaz em DM (A)

morbi-mortalidademorbi-mortalidade

Diuréticos

• Efeito hipotensor 
discreto como 
monoterapia,
devendo ser 
utilizado como 
associação (B)

• Efeito hipotensor• Efeito hipotensor

Ação central

• Não são fármacos de 
primeira escolha para o 
tratamento da HAS (A)

• Não são fármacos de• Não são fármacos de

Alfabloqueadores

• Efeito benéfico na IC (B)
• Efeito nefroprotetor no DM tipo 2 com nefropatia 

estabelecida (A)
• Diminuem a morbi-mortalidade cardiovascular em 

pacientes com HVE (A)
• O seu uso, assim como o dos IECA, é associado à 

menor incidência de DM tipo 2 (A)

Bloqueadores do 
receptor AT1 (BRA)

• São eficazes no tratamento da HAS (A)
• Reduzem a morbi-mortalidade em 

pacientes < 60 anos (A)
• O uso em > 60 anos não reduz 

eventos; considerar em coronariopatas, 
IC, arritmias e IAM prévio (A)

Betabloqueadores
(BB)

• Reduzem morbi-mortalidade 
cardiovascular (A)

Bloqueadores de 
canais de cálcio (BCa)

• Reduzem morbi-mortalidade cardiovascular 
em hipertensos, com disfunção sistólica, 
pós-IAM, com baixa fração de ejeção, alto 
risco e prevenção II de AVC (A)

• A longo prazo retardam a progressão da 
nefropatia no DM ou de outras etiologias (A)

Inibidores da 
ECA (IECA)

• Monoterapia preferencial: diuréticos, BB, 
BCa, IECA e BRA (A)

• Ajustar posologia até PA < 140/90 
mmHg e < 130/80 mmHg em situações 
especiais (A)

• Nos estágios 2 e 3, pode se iniciar com 
terapia combinada (D)

• O AAS em pacientes com PA controlada 
reduz eventos cardiovasculares (A)

Esquemas
terapêuticos

• Na urgência hipertensiva, a PA 
deve ser reduzida em 24 horas, em 
geral com medicamentos VO (D)

• Nas emergências hipertensivas, 
está indicada redução imediata da 
PA com agentes EV (D)

Complicações
hipertensivas agudas
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V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Tratamento medicamentoso (TM)

Tratamento medicamentoso (TM)

• No estágio 1 que 
não responderam ao 
TNM, qualquer droga 
pode ser usada como 
monoterapia (exceto 
vasodilatadores de 
ação direta) (D)

Escolha do 
medicamento • Reduzem a morbi-mortalidade 

cardiovascular (A)
• Diuréticos de alça: se a taxa de 

filtração glomerular for < 30 ml/min e 
com IC e retenção de volume (D)

• Diuréticos tiazídicos podem provocar 
intolerância à glicose e aumento de 
triglicérides, porém seu uso é seguro e 
eficaz em DM (A)

Diuréticos

• Efeito hipotensor 
discreto como 
monoterapia,
devendo ser 
utilizado como 
associação (B)

Ação central

• Não são fármacos de 
primeira escolha para o 
tratamento da HAS (A)

Alfabloqueadores

• Efeito benéfico na IC (B)
• Efeito nefroprotetor no DM tipo 2 com nefropatia 

estabelecida (A)
• Diminuem a morbi-mortalidade cardiovascular em 

pacientes com HVE (A)
• O seu uso, assim como o dos IECA, é associado à 

menor incidência de DM tipo 2 (A)

(B)(B)

Bloqueadores do 
receptor AT1 (BRA)

• São eficazes no tratamento da HAS (A)
• Reduzem a morbi-mortalidade em 

pacientes < 60 anos (A)
• O uso em > 60 anos não reduz 

eventos; considerar em coronariopatas, 
IC, arritmias e IAM prévio (A)

no tratamento da HAS (A)tratamento da HAS (A)

Betabloqueadores
(BB)

• Reduzem morbi-mortalidade 
cardiovascular (A)

• Reduzem morbi-mortalidade• Reduzem morbi-mortalidade

Bloqueadores de 
canais de cálcio (BCa)

• Reduzem morbi-mortalidade cardiovascular 
em hipertensos, com disfunção sistólica, 
pós-IAM, com baixa fração de ejeção, alto 
risco e prevenção II de AVC (A)

• A longo prazo retardam a progressão da 
nefropatia no DM ou de outras etiologias (A)

morbi-mortalidade cardiovascular

Inibidores da 
ECA (IECA)

• Monoterapia preferencial: diuréticos, BB, 
BCa, IECA e BRA (A)

• Ajustar posologia até PA < 140/90 
mmHg e < 130/80 mmHg em situações 
especiais (A)

• Nos estágios 2 e 3, pode se iniciar com 
terapia combinada (D)

• O AAS em pacientes com PA controlada 
reduz eventos cardiovasculares (A)

preferencial: diuréticos, BB,preferencial: diuréticos, BB,

Esquemas
terapêuticos

• Na urgência hipertensiva, a PA 
deve ser reduzida em 24 horas, em 
geral com medicamentos VO (D)

• Nas emergências hipertensivas, 
está indicada redução imediata da 
PA com agentes EV (D)

urgência hipertensiva, a PAurgência hipertensiva, PA

Complicações
hipertensivas agudas
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V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Situações especiais

• Maior prevalência e gravidade da 
HAS relacionada a fatores étnicos e 
socioeconômicos (B)

• A escolha do TM deve ser norteada 
pelas co-morbidades e eficácia (A)

prevalência e gravidade daprevalência gravidade da

Afrodescendentes
e miscigenados

• A maioria apresenta HAS sistólica, aumentando a pressão 
de pulso (B)

• Objetivo: redução gradual da PA para < 140/90 mmHg (A)
• O TNM está recomendado (A)
• A maioria necessita de TM combinada (B)
• O tratamento da HAS no idoso reduz a incidência de 

déficit cognitivo e demência (B)

aumentando a pressãoaumentando a pressão

Idosos

• Em hipertensas > 35 anos e fumantes, o ACO 
está contra-indicado (B)

• Em mulheres de alto risco cardiovascular, a 
TRE está contra-indicada (A)

• A TRE não deve ser utilizada para promover 
proteção cardiovascular (A)

• Em hipertensas > 35 anos e fumantes, o ACO• Em hipertensas > 35 fumantes, ACO

Anticoncepcionais orais (ACO) e 
terapia de reposição estrogênica (TRE)

• A alfametildopa é a droga 
preferida (ausência de efeitos 
deletérios ao feto) (B)

• Os IECA e BRA estão contra-
indicados na gravidez (A)

alfametildopa é a drogaalfametildopa é droga

Gravidez

• O tratamento da 
HAS em obesos 
deve priorizar IECA, 
BRA e BCa (B)

tratamento da

Síndrome
metabólica

• A redução da PA e do 
colesterol diminui a 
morbi-mortalidade em 
diversas situações de 
risco (A)

Dislipidemias

• O tratamento da HAS 
minimiza a progressão da 
nefropatia, retinopatia e de 
eventos cardiovasculares (A)

• Objetivo: PA < 130/80 mmHg 
e, se proteinúria > 1 g/24h, 
PA < 125/75 mmHg (A)

• Os BB em hipertensos 
aumentam o risco de DM (A)

• Os IECA e BRA previnem 
a microalbuminúria e 
retardam a doença renal e 
cardiovascular (A)

• O uso de dose máxima ou até 
a combinação de IECA/BRA 
para redução da proteinúria, 
mesmo em pacientes com PA 
controlada, é crucial para a 
proteção renal (A)

tratamento da HAStratamento da HAS

Diabetes melito (DM)

• O tratamento da HAS é eficaz na redução de 
AVC (A)

• A utilização de diuréticos, BB, BCa e IECA é 
benéfica na prevenção I de AVC (A)

• A redução excessiva da PA (> 25%) na fase 
aguda do AVC pode piorar o prognóstico 
neurológico (C)

• A PA deve ser mantida em 180/100 mmHg se 
HAS prévia e entre 160-180/80-90 mmHg nos 
não hipertensos (C)

• Pacientes submetidos à trombólise devem 
manter a PA < 180/110 mmHg (C)

Acidente vascular 
cerebral (AVC)

• É fundamental o controle dos outros 
fatores de risco e uso de AAS (A)

• Nos pacientes com IAM prévio, 
deve-se usar um BB sem atividade 
simpatomimética e IECA (A)

• No IAM sem supra de ST com função 
preservada, podem ser utilizados 
diltiazem ou verapamil (A)

Cardiopatia
isquêmica

• A redução da PA média < 130 mmHg e a 
manutenção > 90 mmHg na fase aguda 
do hematoma intraparenquimatoso visa 
reduzir o risco de ressangramento (D)

Hematoma
intracerebral

• É fundamental o tratamento da HAS prevenindo a 
IC (A)

• Na disfunção sistólica, os IECA devem ser 
utilizados em dose plena mesmo com PA 
controlada (A)

• Os BRA podem ser usados como alternativa aos 
IECA (A)

• Os BB estão associados à diminuição de 
mortalidade na disfunção sistólica (A)

• Os BCA anlodipino e felodipino podem ser 
associados com segurança nessa população (A)

• Os antagonistas de aldosterona estão associados 
à diminuição de mortalidade (A)

Insuficiência cardíaca (IC)

Situações especiais

• A redução da HVE com anti-hipertensivos 
está associada à redução de morbidade 
cardiovascular (B)

Hipertrofia do ventrículo 
esquerdo (HVE)
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V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Situações especiais

• Maior prevalência e gravidade da 
HAS relacionada a fatores étnicos e 
socioeconômicos (B)

• A escolha do TM deve ser norteada 
pelas co-morbidades e eficácia (A)

Afrodescendentes
e miscigenados

• A maioria apresenta HAS sistólica, aumentando a pressão 
de pulso (B)

• Objetivo: redução gradual da PA para < 140/90 mmHg (A)
• O TNM está recomendado (A)
• A maioria necessita de TM combinada (B)
• O tratamento da HAS no idoso reduz a incidência de 

déficit cognitivo e demência (B)

Idosos

• Em hipertensas > 35 anos e fumantes, o ACO 
está contra-indicado (B)

• Em mulheres de alto risco cardiovascular, a 
TRE está contra-indicada (A)

• A TRE não deve ser utilizada para promover 
proteção cardiovascular (A)

Anticoncepcionais orais (ACO) e 
terapia de reposição estrogênica (TRE)

• A alfametildopa é a droga 
preferida (ausência de efeitos 
deletérios ao feto) (B)

• Os IECA e BRA estão contra-
indicados na gravidez (A)

Gravidez

• O tratamento da 
HAS em obesos 
deve priorizar IECA, 
BRA e BCa (B)

Síndrome
metabólica

• A redução da PA e do 
colesterol diminui a 
morbi-mortalidade em 
diversas situações de 
risco (A)

redução da PA e doredução da PA do

Dislipidemias

• O tratamento da HAS 
minimiza a progressão da 
nefropatia, retinopatia e de 
eventos cardiovasculares (A)

• Objetivo: PA < 130/80 mmHg 
e, se proteinúria > 1 g/24h, 
PA < 125/75 mmHg (A)

• Os BB em hipertensos 
aumentam o risco de DM (A)

• Os IECA e BRA previnem 
a microalbuminúria e 
retardam a doença renal e 
cardiovascular (A)

• O uso de dose máxima ou até 
a combinação de IECA/BRA 
para redução da proteinúria, 
mesmo em pacientes com PA 
controlada, é crucial para a 
proteção renal (A)

Diabetes melito (DM)

• O tratamento da HAS é eficaz na redução de 
AVC (A)

• A utilização de diuréticos, BB, BCa e IECA é 
benéfica na prevenção I de AVC (A)

• A redução excessiva da PA (> 25%) na fase 
aguda do AVC pode piorar o prognóstico 
neurológico (C)

• A PA deve ser mantida em 180/100 mmHg se 
HAS prévia e entre 160-180/80-90 mmHg nos 
não hipertensos (C)

• Pacientes submetidos à trombólise devem 
manter a PA < 180/110 mmHg (C)

HAS é eficaz na redução deHAS é eficaz redução de

Acidente vascular 
cerebral (AVC)

• É fundamental o controle dos outros 
fatores de risco e uso de AAS (A)

• Nos pacientes com IAM prévio, 
deve-se usar um BB sem atividade 
simpatomimética e IECA (A)

• No IAM sem supra de ST com função 
preservada, podem ser utilizados 
diltiazem ou verapamil (A)

controle dos outroscontrole dos outros

Cardiopatia
isquêmica

• A redução da PA média < 130 mmHg e a 
manutenção > 90 mmHg na fase aguda 
do hematoma intraparenquimatoso visa 
reduzir o risco de ressangramento (D)

média < 130 mmHg e amédia

Hematoma
intracerebral

• É fundamental o tratamento da HAS prevenindo a 
IC (A)

• Na disfunção sistólica, os IECA devem ser 
utilizados em dose plena mesmo com PA 
controlada (A)

• Os BRA podem ser usados como alternativa aos 
IECA (A)

• Os BB estão associados à diminuição de 
mortalidade na disfunção sistólica (A)

• Os BCA anlodipino e felodipino podem ser 
associados com segurança nessa população (A)

• Os antagonistas de aldosterona estão associados 
à diminuição de mortalidade (A)

o tratamento da HAS prevenindo atratamento da HAS prevenindo

Insuficiência cardíaca (IC)

Situações especiais

• A redução da HVE com anti-hipertensivos 
está associada à redução de morbidade 
cardiovascular (B)

da HVE com anti-hipertensivosda HVE anti-hipertensivos

Hipertrofia do ventrículo 
esquerdo (HVE)
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V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Hipertensão arterial secundária

Achados Suspeita diagnóstica Estudos diagnósticos adicionais

Ronco, sonolência diurna, obesidade Apnéia obstrutiva 
do sono

Polissonografia

Hipertensão resistente ao tratamento ou hipertensão com 
hipopotassemia ou hipertensão com tumor abdominal

Hiperaldosteronismo
primário

Relação aldosterona/renina

Sódio plasmático normal alto, hipopotassemia Aldosteronismo Relação aldosterona/renina, 
tomografia de adrenais

Insuficiência renal, doença cardiovascular aterosclerótica, 
edema, uréia elevada, creatinina elevada, proteinúria/
hematúria

Doença renal 
parenquimatosa

Taxa de filtração glomerular, 
ultra-sonografia renal

Sopro sistólico/diastólico abdominal, edema pulmonar 
súbito, alterações de função renal por medicamentos

Doença renovascular Angiografia por ressonância magnética 
ou tomografia computadorizada, 
ultra-sonografia com Doppler, 
renograma, arteriografia renal

Uso de simpaticomiméticos, perioperatório, estresse 
agudo, taquicardia

Catecolaminas em 
excesso

Confirmar normotensão em ausência 
de catecolaminas

Pulsos em femorais reduzidos ou retardados, radiografia de 
tórax anormal

Coartação da aorta Doppler ou tomografia 
computadorizada da aorta

Tabela 12. Achados que sugerem HAS secundária

Achados Suspeita diagnóstica Estudos diagnósticos adicionais

Ganho de peso, fadiga, fraqueza, hirsutismo, amenorréia, 
face em “lua cheia”, “corcova” dorsal, estrias purpúricas, 
obesidade central, hipopotassemia

Síndrome de Cushing Cortisol basal e após teste de 
supressão com dexametasona

Uso de medicamentos/substância pró-hipertensivas Efeito adverso de 
medicamentos/
substâncias

Eliminar uso de medicamentos, se 
possível

Ingestão elevada de sal, abuso de álcool, obesidade Efeitos de estilo de vida Tentar modificação dietética

Hipertensão paroxística, cefaléias, sudorese, palpitações, 
taquicardia

Feocromocitoma Catecolaminas e metabólitos de 
catecolaminas em sangue e urina

Fadiga, ganho de peso, perda de cabelo, hipertensão 
diastólica, fraqueza muscular

Hipotireoidismo Dosagem de TSH

Intolerância ao calor, perda de peso, palpitações, 
hipertensão sistólica, exoftalmia, tremores, taquicardia

Hipertireoidismo Dosagem de TSH

Litíase urinária, osteoporose, depressão, letargia, fraqueza 
muscular

Hiperparatireoidismo Dosagem de cálcio sérico e níveis 
de PTH

Cefaléia, fadiga, problemas visuais, aumento de mãos, pés 
e língua

Acromegalia Dosagem do hormônio do crescimento

(cont.)
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V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Hipertensão arterial secundária

Achados Suspeita diagnóstica Estudos diagnósticos adicionais

Ronco, sonolência diurna, obesidade Apnéia obstrutiva 
do sono

Polissonografia
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hipopotassemia ou hipertensão com tumor abdominal
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Relação aldosterona/renina
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hematúria

Doença renal 
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Taxa de filtração glomerular, 
ultra-sonografia renal

Sopro sistólico/diastólico abdominal, edema pulmonar 
súbito, alterações de função renal por medicamentos

Doença renovascular Angiografia por ressonância magnética 
ou tomografia computadorizada, 
ultra-sonografia com Doppler, 
renograma, arteriografia renal

Uso de simpaticomiméticos, perioperatório, estresse 
agudo, taquicardia

Catecolaminas em 
excesso

Confirmar normotensão em ausência 
de catecolaminas

Pulsos em femorais reduzidos ou retardados, radiografia de 
tórax anormal

Coartação da aorta Doppler ou tomografia 
computadorizada da aorta

Tabela 12. Achados que sugerem HAS secundária

Achados Suspeita diagnóstica Estudos diagnósticos adicionais

Ganho de peso, fadiga, fraqueza, hirsutismo, amenorréia, 
face em “lua cheia”, “corcova” dorsal, estrias purpúricas, 
obesidade central, hipopotassemia

Síndrome de Cushing Cortisol basal e após teste de 
supressão com dexametasona

Uso de medicamentos/substância pró-hipertensivas Efeito adverso de 
medicamentos/
substâncias

Eliminar uso de medicamentos, se 
possível

Ingestão elevada de sal, abuso de álcool, obesidade Efeitos de estilo de vida Tentar modificação dietética

Hipertensão paroxística, cefaléias, sudorese, palpitações, 
taquicardia

Feocromocitoma Catecolaminas e metabólitos de 
catecolaminas em sangue e urina

Fadiga, ganho de peso, perda de cabelo, hipertensão 
diastólica, fraqueza muscular

Hipotireoidismo Dosagem de TSH

Intolerância ao calor, perda de peso, palpitações, 
hipertensão sistólica, exoftalmia, tremores, taquicardia

Hipertireoidismo Dosagem de TSH

Litíase urinária, osteoporose, depressão, letargia, fraqueza 
muscular

Hiperparatireoidismo Dosagem de cálcio sérico e níveis 
de PTH

Cefaléia, fadiga, problemas visuais, aumento de mãos, pés 
e língua

Acromegalia Dosagem do hormônio do crescimento

(cont.)
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V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

Hipertensão arterial secundária

Hiperaldosteronismo
primário

Hipertensão arterial renovascular

Feocromocitoma HiperparatireoidismoHipotireoidismo

• A prevalência nos 
hipertensos varia de 
3% a 22%

• Relação aldosterona/
renina > 30 ng/dL, 
com aldosterona 
sérica superior a 
15 ng/dL, é achado 
positivo e sugestivo de 
hiperaldosteronismo
primário

• São tumores neuroendócrinos da medula adrenal ou 
de paragânglios extra-adrenais (paragangliomas), com 
prevalência de 0,1% a 0,6%

• Para o diagnóstico topográfico, os métodos de 
imagens recomendados são: TC e RNM, ambas com 
sensibilidade próxima a 100% e mapeamento de corpo 
inteiro com metaiodobenzilguanidina, com sensibilidade 
de 56% (tumores malignos) a 85% e alta especificidade

• Caso persista HAS 
após a correção, está 
indicado o TM (C)

• Prevalência é de 4%; pode ser mais alta em 
paciente com DAC

• As indicações para correção da estenose 
por via percutânea ou cirúrgica são:
- hipertensão resistente, acelerada ou 

maligna e com intolerância à medicação (B)
- perda progressiva da função renal com 

estenose bilateral ou rim único (B) ou na 
estenose unilateral (C)

- ICC ou edema pulmonar de repetição (B)

• O diagnóstico é feito 
pela dosagem dos 
níveis de Ca e PTH 

• A correção do 
hiperparatireoidismo
não necessariamente 
é acompanhada 
normalização da PA

• A correção 
geralmente é 
acompanhada de 
normalização da 
PA (C)

Hipertireoidismo

Hipertensão em diálise e transplante renal

• A hemodiálise diária e a CAPD estão associadas ao melhor controle da PA (B)
• Evitar redução acentuada (< 110 mmHg) da PA pré-diálise e HAS pós-diálise (A)
• A HAS ocorre em > 1/2 dos transplantados, sendo FR na sobrevida em longo prazo do enxerto (B)
• O TM dos dialíticos pode ser feito com todas as classes (exceto tiazídicos e de alça nos anúricos) (B)
• Nos transplantados, os medicamentos que bloqueiam o SRAA podem melhorar os resultados (B)
• Nos usuários de ciclosporina, os BCa são indicados por reverter a vasoconstrição e o verapamil e o 

diltiazem podem aumentar os níveis séricos de ciclosporina (C)

Coartação da aorta

• Exames diagnósticos 
indicados: ecocardiograma 
e angiorressonância nuclear 
magnética

• A intervenção pode ser 
realizada por procedimento 
endovascular ou por cirurgia

Síndrome da apnéia 
obstrutiva do sono

• Está relacionada ao 
desenvolvimento de 
HAS independentemente 
da obesidade (B) e 
alterações precoces 
da estrutura e função 
arterial (C), sendo FR para 
aterosclerose e doença 
cardiovascular (B)

• O tratamento inclui o 
CPAP durante o sono (B), 
tratamento cirúrgico e 
redução do peso

Hipertensão induzida por 
medicamentos e drogas

Principais drogas relacionadas:
• Ciclosporina, tacrolimus, 

glicocorticóide
• Inibidores da COX-1 e COX-2
• Anfepramona, sibutramina
• Vasoconstritores, incluindo 

derivados do ergot
• Eritropoietina humana
• Anticoncepcionais orais, TER, 

hormônio de crescimento 
• Inibidores da 

monoaminoxidase, tricíclicos
• Anfetamina, cocaína e 

derivados, álcool

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2006
http://publicacoes.cardiol.br
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IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 
Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Estratificação de risco e metas lipídicas para prevenção e tratamento da aterosclerose

Recomendação grau I (nível de evidência A)
• Primeiro passo na estratificação de risco: identificação de manifestações clínicas da doença aterosclerótica ou de seus equivalentes (Tabela 1). Indivíduos assim identificados possuem risco > 20% em 10 

anos de apresentar novos eventos cardiovasculares

Presença de doença aterosclerótica significativa ou de seus equivalentes(Ver tabela 1)

Recomendação grau IIa (nível de evidência B)
• Indivíduos de baixo e médio risco com critérios agravantes podem ser classificados em uma categoria de risco acima daquela estimada isoladamente pelo ERF
• Os testes bioquímicos e/ou de imagem para detecção da aterosclerose subclínica não são preconizados de rotina, mas podem ser usados em indivíduos com história familiar de doença aterosclerótica 

precoce ou que sejam de risco intermediário pelo ERF

Fatores agravantes

Recomendação grau I (nível de evidência A)
• Para os indivíduos sem aterosclerose significativa: escore de risco de Framingham (ERF). Resultado: risco baixo (probabilidade < 10% de infarto ou morte por doença coronária em 10 anos) ou risco alto 

(probabilidade > 20% de infarto ou morte por doença coronária em 10 anos)
• Para os indivíduos de risco intermediário (probabilidade entre 10% e 20% de infarto ou morte por doença coronária em 10 anos), maior atenção deverá ser dada aos fatores agravantes para aperfeiçoar a 

acurácia do ERF (Tabela 2)
Recomendação grau IIa (nível de evidência B)
• A síndrome metabólica, em qualquer categoria de risco, constitui fator agravante (Tabela 3)

Escore de risco(Ver tabelas 2 e 3)

Recomendação grau I (nível de evidência A)
• Todos os pacientes com dislipidemia isolada e aqueles com risco cardiovascular aumentado devem ser orientados para medidas não-farmacológicas de mudanças do estilo de vida (MEV)
• O tratamento farmacológico deve ser iniciado naqueles que não atingirem as metas após MEV (risco baixo: 6 meses após ou intermediário: 3 meses após) (Tabela 4). Nos indivíduos de alto risco, as MEV e 

o tratamento farmacológico devem ser iniciados simultaneamente
• Recomenda-se a meta de LDL-C � 70 mg/dL para todos os indivíduos com doença aterosclerótica significativa (Tabela 5)

Metas terapêuticas e reavaliação do risco(Ver tabelas 4 e 5)

Tabela 1. Critério para identificação de pacientes com alto risco de eventos coronários (Fase 1)

• Doença arterial coronária manifesta atual ou prévia (angina estável, isquemia silenciosa, síndrome coronária aguda ou cardiomiopatia isquêmica)

• Doença arterial cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou ataque isquêmico transitório)

• Doença aneurismática ou estenótica de aorta abdominal ou seus ramos

• Doença arterial periférica

• Doença arterial carotídea (estenose maior ou igual a 50%)

• Diabetes melito tipo 1 ou 2

Recomendações

Classe I: existe consenso e evidência em favor da indicação.
Classe IIa: existe divergência, mas a maioria aprova.
Classe IIb: existe divergência e divisão de opiniões.
Classe III: não se recomenda.

Evidências

Nível A: múltiplos ensaios clínicos controlados, aleatorizados.
Nível B: um único estudo clínico controlado aleatorizado, estudos clínicos não aleatorizados ou estudos observacionais bem desenhados.
Nível C: séries ou relatos de casos.
Nível D: consenso de especialistas.

OS 7046 Pocket Diretrizes SBC_parte 1.indd   12 21/8/2008   16:16:34

7046 aplicados.indd   34
21/8/2008   16:57:31



12

IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 
Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Estratificação de risco e metas lipídicas para prevenção e tratamento da aterosclerose

Recomendação grau I (nível de evidência A)
• Primeiro passo na estratificação de risco: identificação de manifestações clínicas da doença aterosclerótica ou de seus equivalentes (Tabela 1). Indivíduos assim identificados possuem risco > 20% em 10 

anos de apresentar novos eventos cardiovasculares

Presença de doença aterosclerótica significativa ou de seus equivalentes(Ver tabela 1)

Recomendação grau IIa (nível de evidência B)
• Indivíduos de baixo e médio risco com critérios agravantes podem ser classificados em uma categoria de risco acima daquela estimada isoladamente pelo ERF
• Os testes bioquímicos e/ou de imagem para detecção da aterosclerose subclínica não são preconizados de rotina, mas podem ser usados em indivíduos com história familiar de doença aterosclerótica 

precoce ou que sejam de risco intermediário pelo ERF

Fatores agravantes

Recomendação grau I (nível de evidência A)
• Para os indivíduos sem aterosclerose significativa: escore de risco de Framingham (ERF). Resultado: risco baixo (probabilidade < 10% de infarto ou morte por doença coronária em 10 anos) ou risco alto 

(probabilidade > 20% de infarto ou morte por doença coronária em 10 anos)
• Para os indivíduos de risco intermediário (probabilidade entre 10% e 20% de infarto ou morte por doença coronária em 10 anos), maior atenção deverá ser dada aos fatores agravantes para aperfeiçoar a 

acurácia do ERF (Tabela 2)
Recomendação grau IIa (nível de evidência B)
• A síndrome metabólica, em qualquer categoria de risco, constitui fator agravante (Tabela 3)

Escore de risco(Ver tabelas 2 e 3)

Recomendação grau I (nível de evidência A)
• Todos os pacientes com dislipidemia isolada e aqueles com risco cardiovascular aumentado devem ser orientados para medidas não-farmacológicas de mudanças do estilo de vida (MEV)
• O tratamento farmacológico deve ser iniciado naqueles que não atingirem as metas após MEV (risco baixo: 6 meses após ou intermediário: 3 meses após) (Tabela 4). Nos indivíduos de alto risco, as MEV e 

o tratamento farmacológico devem ser iniciados simultaneamente
• Recomenda-se a meta de LDL-C � 70 mg/dL para todos os indivíduos com doença aterosclerótica significativa (Tabela 5)

Metas terapêuticas e reavaliação do risco(Ver tabelas 4 e 5)

Tabela 1. Critério para identificação de pacientes com alto risco de eventos coronários (Fase 1)

• Doença arterial coronária manifesta atual ou prévia (angina estável, isquemia silenciosa, síndrome coronária aguda ou cardiomiopatia isquêmica)

• Doença arterial cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou ataque isquêmico transitório)

• Doença aneurismática ou estenótica de aorta abdominal ou seus ramos

• Doença arterial periférica

• Doença arterial carotídea (estenose maior ou igual a 50%)

• Diabetes melito tipo 1 ou 2

Recomendações

Classe I: existe consenso e evidência em favor da indicação.
Classe IIa: existe divergência, mas a maioria aprova.
Classe IIb: existe divergência e divisão de opiniões.
Classe III: não se recomenda.

Evidências

Nível A: múltiplos ensaios clínicos controlados, aleatorizados.
Nível B: um único estudo clínico controlado aleatorizado, estudos clínicos não aleatorizados ou estudos observacionais bem desenhados.
Nível C: séries ou relatos de casos.
Nível D: consenso de especialistas.

OS 7046 Pocket Diretrizes SBC_parte 1.indd   12 21/8/2008   16:16:34

7046 aplicados.indd   35
21/8/2008   16:57:33



13

IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 
Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Tabela 2. Escores de risco de Framingham (ERF) para cálculo de risco absoluto de infarto e morte em 10 anos para 
homens e mulheres (Fase 2)

Homens Mulheres
Idade Pontos Idade Pontos
20-34 -9 20-34 -7
35-39 -4 35-39 -3
40-44 0 40-44 0
45-49 3 45-49 3
50-54 6 50-54 6
55-59 8 55-59 8
60-64 10 60-64 10
65-69 11 65-69 12
70-74 12 70-74 14
75-79 13 75-79 16

Colesterol Idade Idade Idade Idade Idade Colesterol Idade Idade Idade Idade Idade
Total mg/dL 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Total mg/dL 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79

<160 0 0 0 0 0 <160 0 0 0 0 0

160-199 4 3 2 1 0 160-199 4 3 2 1 1

200-239 7 5 3 1 0 200-239 8 6 4 2 1

240-279 9 6 4 2 1 240-279 11 8 5 3 2

��280 11 8 5 3 1 � 280 13 10 7 4 2

Fumo Idade Idade Idade Idade Idade Fumo Idade Idade Idade Idade Idade

20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79

Não 0 0 0 0 0 Não 0 0 0 0 0

Sim 8 5 3 1 1 Sim 9 7 4 2 1

HDL-colesterol (mg/dL) Pontos HDL-colesterol (mg/dL) Pontos
� 60 -1 � 60 -1
50-59 0 50-59 0
40-49 1 40-49 1
< 40 2 < 40 2

PA (sistólica, mmHg) Não-tratada Tratada PA (sistólica, mmHg) Não-tratada Tratada
< 120 0 0 < 120 0 0

120-129 0 1 120-129 1 3
130-139 1 2 130-139 2 4
140-159 1 2 140-159 3 5
> 160 2 3 > 160 4 6

continua

cont.
Total de pontos Risco absoluto em 10 anos (%) Total de pontos Risco absoluto em 10 anos (%)

< 0 < 1 < 9 < 1
0 1 9 1
1 1 10 1
2 1 11 1
3 1 12 1
4 1 13 2
5 2 14 2
6 2 15 3
7 3 16 4
8 4 17 5
9 5 18 6
10 6 19 8
11 8 20 11
12 10 21 14
13 12 22 17
14 16 23 22
15 20 24 27
16 25 � 25 � 30

� 17 � 30
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IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 
Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Tabela 3. Critérios diagnósticos para síndrome metabólica

Critério Definição

Obesidade abdominal

Homens

Brancos de origem europídea e negros ≥ 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

Triglicérides ≥ 150 mg/dL ou tratamento para hipertrigliceridemia

HDL-colesterol

Homens < 40 mg/dL

Mulheres < 50 mg/dL

Pressão arterial sistêmica

Sistólica, ou ≥ 130 mmHg ou tratamento para HAS

Diastólica ≥ 85 mmHg ou tratamento para HAS

Glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL ou tratamento para DM

O diagnóstico de síndrome metabólica inclui a presença de obesidade abdominal, como condição essencial, 
e de dois ou mais dos critérios acima

Tabela 4. Medidas terapêuticas iniciais e período de reavaliação

Estrato Medida terapêutica inicial Reavaliação das metas

Baixo risco MEV 6 meses

Risco intermediário MEV 3 meses

Alto risco MEV + Tratamento farmacológico 3 meses

Aterosclerose manifesta MEV + Tratamento farmacológico Individualizada

Tabela 5. Metas para terapêutica preventiva em hipolipemiantes

Risco em 10 anos Meta terapêutica (mg/dL)

LDL-C* Não-HDL-C

Baixo risco < 10% < 160 < 190

Risco intermediário 10 a 20% < 130 < 160

Alto risco ou diabéticos > 20% < 100 (opcional < 70) < 130 (opcional < 100)

Aterosclerose significativa > 20% < 70 < 100

HDL-C TG

Homens > 40 < 150

Mulheres > 50 < 150

Diabéticos > 50 < 150
* Estimado pela equação de Friedewald.
Obs.: quando não se conseguem as metas, recomenda-se obtenção de maior redução possível.
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Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Tabela 3. Critérios diagnósticos para síndrome metabólica

Critério Definição

Obesidade abdominal

Homens

Brancos de origem europídea e negros ≥ 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

Triglicérides ≥ 150 mg/dL ou tratamento para hipertrigliceridemia

HDL-colesterol

Homens < 40 mg/dL

Mulheres < 50 mg/dL

Pressão arterial sistêmica

Sistólica, ou ≥ 130 mmHg ou tratamento para HAS

Diastólica ≥ 85 mmHg ou tratamento para HAS

Glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL ou tratamento para DM

O diagnóstico de síndrome metabólica inclui a presença de obesidade abdominal, como condição essencial, 
e de dois ou mais dos critérios acima

Tabela 4. Medidas terapêuticas iniciais e período de reavaliação

Estrato Medida terapêutica inicial Reavaliação das metas

Baixo risco MEV 6 meses

Risco intermediário MEV 3 meses

Alto risco MEV + Tratamento farmacológico 3 meses

Aterosclerose manifesta MEV + Tratamento farmacológico Individualizada

Tabela 5. Metas para terapêutica preventiva em hipolipemiantes

Risco em 10 anos Meta terapêutica (mg/dL)

LDL-C* Não-HDL-C

Baixo risco < 10% < 160 < 190

Risco intermediário 10 a 20% < 130 < 160

Alto risco ou diabéticos > 20% < 100 (opcional < 70) < 130 (opcional < 100)

Aterosclerose significativa > 20% < 70 < 100

HDL-C TG

Homens > 40 < 150

Mulheres > 50 < 150

Diabéticos > 50 < 150
* Estimado pela equação de Friedewald.
Obs.: quando não se conseguem as metas, recomenda-se obtenção de maior redução possível.
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IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 
Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Tratamento não-medicamentoso das dislipidemias e medidas de prevenção da aterosclerose

Recomendação grau I (nível de evidência B)
• A terapia nutricional deve ser adotada na prevenção e no tratamento 

das dislipidemias, contemplando questões culturais, regionais, sociais 
e econômicas, devendo ser agradável ao paladar e visualmente 
atraente. O paciente deverá ser orientado em relação a seleção, 
quantidade, preparo e substituições dos alimentos

Recomendação grau IIa (nível de evidência B)
• Ingestão de fibra alimentar de 20 a 30 g/dia (5 a 10 g solúveis)
• Ingestão de 3 a 4 g/dia de fitosteróis como adjuvante ao tratamento 

hipolipemiante

Recomendação grau IIa (nível de evidência D)
• Não há consenso em relação à quantidade máxima permitida, no 

entanto, recomenda-se que a ingestão de gordura trans deva ser 
< 1% das calorias totais

• Alimentação rica em frutas e vegetais diversificados fornece doses 
apropriadas de substâncias antioxidantes

Recomendação grau III (nível de evidência A)
• Não há evidência de que suplementos de vitaminas antioxidantes 

previnam manifestações clínicas da aterosclerose

Recomendação grau I (nível de evidência B)Recomendação grau I (nível de evidência B)

Terapia nutricional da hipercolesterolemia

Recomendação grau I 
(nível de evidência A)
• A atividade física 

regular constitui medida 
auxiliar para o controle 
das dislipidemias e 
tratamento da doença 
arterial coronária

Recomendação grau I Recomendação grau I 

Atividade física

Recomendação grau IIa (nível de 
evidência D)
• Na hipertrigliceridemia secundária 

à obesidade ou ao diabetes, 
recomendam-se, respectivamente, 
dieta hipocalórica, adequação 
do consumo de carboidratos e 
gordura, controle da hiperglicemia, 
além da restrição total do 
consumo de álcool

Recomendação grau IIa (nível de Recomendação grau IIa (nível de 

Terapia nutricional da 
hipertrigliceridemia

Recomendação grau I (nível de evidência A)
• A cessação do tabagismo constitui medida 

fundamental e prioritária na prevenção 
primária e secundária da aterosclerose

Recomendação grau I (nível de evidência A)Recomendação grau I (nível de evidência A)

Cessação do tabagismo

Tabela 6. Fatores agravantes de risco

• História familiar de doença coronária prematura (parente de primeiro grau masculino < 55 anos ou feminino < 65 anos)

• Síndrome metabólica

• Micro ou macroalbuminúria (> 30 ug/min)

• Hipertrofia ventricular esquerda

• Insuficiência renal crônica (creatinina > 1,5 mg/dL ou clearance de creatinina < 60 ml/min)

• Proteína C reativa de alta sensibilidade > 3 mg/L (na ausência de etiologia não esclerótica)

• Exame complementar com evidência de doença aterosclerótica subclínica
• Escore de cálcio coronário > 100 ou > percentil 75 para idade ou sexo
• Espessamento de carótida (IMT) máximo > 1 mm
• Índice tornozelo braquial (ITB) < 0,9
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Tratamento não-medicamentoso das dislipidemias e medidas de prevenção da aterosclerose

Recomendação grau I (nível de evidência B)
• A terapia nutricional deve ser adotada na prevenção e no tratamento 

das dislipidemias, contemplando questões culturais, regionais, sociais 
e econômicas, devendo ser agradável ao paladar e visualmente 
atraente. O paciente deverá ser orientado em relação a seleção, 
quantidade, preparo e substituições dos alimentos

Recomendação grau IIa (nível de evidência B)
• Ingestão de fibra alimentar de 20 a 30 g/dia (5 a 10 g solúveis)
• Ingestão de 3 a 4 g/dia de fitosteróis como adjuvante ao tratamento 

hipolipemiante

Recomendação grau IIa (nível de evidência D)
• Não há consenso em relação à quantidade máxima permitida, no 

entanto, recomenda-se que a ingestão de gordura trans deva ser 
< 1% das calorias totais

• Alimentação rica em frutas e vegetais diversificados fornece doses 
apropriadas de substâncias antioxidantes

Recomendação grau III (nível de evidência A)
• Não há evidência de que suplementos de vitaminas antioxidantes 

previnam manifestações clínicas da aterosclerose

Terapia nutricional da hipercolesterolemia

Recomendação grau I 
(nível de evidência A)
• A atividade física 

regular constitui medida 
auxiliar para o controle 
das dislipidemias e 
tratamento da doença 
arterial coronária

Atividade física

Recomendação grau IIa (nível de 
evidência D)
• Na hipertrigliceridemia secundária 

à obesidade ou ao diabetes, 
recomendam-se, respectivamente, 
dieta hipocalórica, adequação 
do consumo de carboidratos e 
gordura, controle da hiperglicemia, 
além da restrição total do 
consumo de álcool

Terapia nutricional da 
hipertrigliceridemia

Recomendação grau I (nível de evidência A)
• A cessação do tabagismo constitui medida 

fundamental e prioritária na prevenção 
primária e secundária da aterosclerose

Cessação do tabagismo

Tabela 6. Fatores agravantes de risco

• História familiar de doença coronária prematura (parente de primeiro grau masculino < 55 anos ou feminino < 65 anos)

• Síndrome metabólica

• Micro ou macroalbuminúria (> 30 ug/min)

• Hipertrofia ventricular esquerda

• Insuficiência renal crônica (creatinina > 1,5 mg/dL ou clearance de creatinina < 60 ml/min)

• Proteína C reativa de alta sensibilidade > 3 mg/L (na ausência de etiologia não esclerótica)

• Exame complementar com evidência de doença aterosclerótica subclínica
• Escore de cálcio coronário > 100 ou > percentil 75 para idade ou sexo
• Espessamento de carótida (IMT) máximo > 1 mm
• Índice tornozelo braquial (ITB) < 0,9
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Tratamento medicamentoso das dislipidemias

Medicamentos que atuam 
predominantemente na colesterolemia

Medicamentos que atuam predominantemente nos TG

Recomendação grau I (nível de evidência A)
• Os fibratos são indicados no tratamento da 

hipertrigliceridemia endógena, quando houver 
falha das medidas não-farmacológicas. Quando 
os TG forem muito elevados (> 500 mg/dL), são 
recomendados inicialmente, com as medidas 
não-farmacológicas

Recomendação grau IIa (nível de evidência C)
• Os fibratos são indicados no tratamento 

da dislipidemia mista com predomínio de 
hipertrigliceridemia

Fibratos

Novos estudos estão em andamento e 
deverão definir a recomendação desta 

terapêutica na prática clínica

Medicamentos que 
atuam no HDL-C

Recomendação grau I (nível 
de evidência A)
• As estatinas reduzem 

mortalidade cardiovascular 
e incidência de eventos 
isquêmicos coronários 
agudos, necessidade 
de revascularização do 
miocárdio e AVC

Recomendação grau I (nível Recomendação grau I (nível 

Estatinas

Recomendação grau IIa (nível de evidência B)
• Ezetimiba em associação à estatina em elevações persistentes 

do LDL-C, apesar de doses adequadas de estatinas
Recomendação grau IIa (nível de evidência C) 
• Ezetimiba isoladamente em casos de intolerância à estatina
• Ezetimiba isoladamente em casos de sitosterolemia
• Ezetimiba em associação à estatina em hipercolesterolemia 

familiar homozigótica

Recomendação grau IIa (nível de evidência B)Recomendação grau IIa (nível de evidência B)

Ezetimiba
Recomendação grau IIa (nível de 
evidência D)
• A colestiramina pode ser usada 

como adjuvante às estatinas no 
tratamento das hipercolesterolemias 
graves, podendo também ser 
utilizada em crianças, sendo a 
única liberada para mulheres no 
período reprodutivo sem método 
anticoncepcional efetivo

Recomendação grau IIa (nível de Recomendação grau IIa (nível de 

Resinas de trocas

Recomendação grau IIa (nível de 
evidência A)
• O ácido nicotínico pode ser utilizado 

em pacientes com HDL-C baixo isolado, 
mesmo sem hipertrigliceridemia 
associada, e como alternativa aos 
fibratos e estatinas ou em associação 
com esses fármacos em portadores de 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia 
ou dislipidemia mista

Ácido nicotínico
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Tratamento medicamentoso das dislipidemias

Medicamentos que atuam 
predominantemente na colesterolemia

Medicamentos que atuam predominantemente nos TG

Recomendação grau I (nível de evidência A)
• Os fibratos são indicados no tratamento da 

hipertrigliceridemia endógena, quando houver 
falha das medidas não-farmacológicas. Quando 
os TG forem muito elevados (> 500 mg/dL), são 
recomendados inicialmente, com as medidas 
não-farmacológicas

Recomendação grau IIa (nível de evidência C)
• Os fibratos são indicados no tratamento 

da dislipidemia mista com predomínio de 
hipertrigliceridemia

Recomendação grau I (nível de evidência A)Recomendação grau I (nível de evidência A)

Fibratos

Novos estudos estão em andamento e 
deverão definir a recomendação desta 

terapêutica na prática clínica

Medicamentos que 
atuam no HDL-C

Recomendação grau I (nível 
de evidência A)
• As estatinas reduzem 

mortalidade cardiovascular 
e incidência de eventos 
isquêmicos coronários 
agudos, necessidade 
de revascularização do 
miocárdio e AVC

Estatinas

Recomendação grau IIa (nível de evidência B)
• Ezetimiba em associação à estatina em elevações persistentes 

do LDL-C, apesar de doses adequadas de estatinas
Recomendação grau IIa (nível de evidência C) 
• Ezetimiba isoladamente em casos de intolerância à estatina
• Ezetimiba isoladamente em casos de sitosterolemia
• Ezetimiba em associação à estatina em hipercolesterolemia 

familiar homozigótica

Ezetimiba
Recomendação grau IIa (nível de 
evidência D)
• A colestiramina pode ser usada 

como adjuvante às estatinas no 
tratamento das hipercolesterolemias 
graves, podendo também ser 
utilizada em crianças, sendo a 
única liberada para mulheres no 
período reprodutivo sem método 
anticoncepcional efetivo

Resinas de trocas

Recomendação grau IIa (nível de 
evidência A)
• O ácido nicotínico pode ser utilizado 

em pacientes com HDL-C baixo isolado, 
mesmo sem hipertrigliceridemia 
associada, e como alternativa aos 
fibratos e estatinas ou em associação 
com esses fármacos em portadores de 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia 
ou dislipidemia mista

Recomendação grau IIa (nível de Recomendação grau IIa (nível de 

Ácido nicotínico

OS 7046 Pocket Diretrizes SBC_parte 1.indd   16 21/8/2008   16:16:38

7046 aplicados.indd   43
21/8/2008   16:57:50



17

IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 
Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Recomendação grau IIa (nível 
de evidência D)
• A meta de LDL-C < 70 mg/dL 

pode ser considerada opcional 
para os pacientes diabéticos, 
uma vez que estes são 
considerados como de risco 
equivalente aos portadores da 
doença aterosclerótica

Recomendação grau IIa (nível Recomendação grau IIa (nível 

Diabetes melito
Recomendação grau IIa (nível de evidência B)
• A presença de microalbuminúria, clearance de 

creatinina < 60 mL/minuto e/ou creatinina 
> 1,5 mg/dL é fator agravante

• Todo indivíduo portador de DRC deve ser avaliado 
quanto à presença de dislipidemias e sua 
hipercolesterolemia tratada conforme a meta 
indicada ao seu risco de eventos cardiovasculares

• Em pacientes com clearance < 60 mL/minuto, 
pelo risco de rabdomiólise, deve-se evitar o uso 
de genfibrozil e preferir estatinas com menores 
taxas de excreção renal

Recomendação grau IIa (nível de evidência B)Recomendação grau IIa (nível de evidência B)

Doença renal crônica (DRC)

Recomendação grau IIa (nível de 
evidência D)
• Atenção especial deve ser dada à 

monitorização da miotoxicidade após 
início das estatinas nos pacientes 
com hipotireoidismo não tratado por 
terem risco aumentado de miosite

Recomendação grau IIa (nível de Recomendação grau IIa (nível de 

Hipotireoidismo

Recomendação grau IIb (nível de evidência D)
• Em casos de surgimento de icterícia, elevação de 

bilirrubina direta ou aumento do tempo de protrombina, 
a estatina deve ser suspensa

• A estatina também deverá ser suspensa, na ocasião do 
surgimento de nova doença hepática, quando não for 
possível excluí-la como agente causal

Hepatopatias crônicas

Recomendação grau IIa (nível de evidência C)
• A avaliação do risco aterosclerótico por meio do ERF e do perfil lipídico 

nos indivíduos soropositivos deve ser feita na avaliação inicial, antes da 
instituição do HAART

Recomendação grau IIa (nível de evidência D)
• Para indivíduos de baixo risco cardiovascular, com valores lipídicos dentro 

dos limites desejáveis e sem HAART, a avaliação deve ser repetida a cada 
2 anos

• Para pacientes com indicação de HAART, recomenda-se reavaliação 1 
mês após o início da medicação e no seguimento, a cada 3 meses

• Deve ser dada preferência para estatinas que atuem em sítios de 
metabolização distintos, como a pravastatina e fluvastatina, e evitar 
aquelas com metabolização exclusiva pelo CYP P450 3A4, como a 
sinvastatina

• Terapia combinada de estatinas e fibratos é recomendada para 
dislipidemias mistas graves, entretanto, a associação com genfibrozil 
deve ser evitada. Nestes casos, recomenda-se rigoroso monitoramento 
de toxicidade muscular

• Fibratos e ácidos graxos ômega-3 podem ser administrados em 
concomitância aos IP

Recomendação grau IIb (nível de evidência D)
• A atorvastatina pode ser usada com cautela e existem dados favoráveis, 

porém limitados, com a rosuvastatina até o presente

Recomendação grau IIa (nível de evidência C)Recomendação grau IIa (nível de evidência C)

Síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA)

Recomendação grau I (nível de 
evidência B)
• O uso de estatinas está indicado 

para os indivíduos com síndromes 
coronárias agudas, tendo como meta 
terapêutica LDL-C < 70 mg/dL

Síndromes isquêmicas 
agudas (SIA)

Recomendação grau I (nível de evidência B)
• Nos idosos em prevenção II, mantêm-se as mesmas 

recomendações
Recomendação grau IIa (nível de evidência B)
• Nos idosos em prevenção I, o tratamento com estatinas pode ser 

benéfico na prevenção de eventos coronários, acidentes vasculares 
cerebrais e na preservação da função cognitiva

Idosos (> 65 anos)

Recomendação grau I (nível de evidência A)
• Nas mulheres em prevenção I com indicações ginecológicas para TRH, sugere-se a terapia por período limitado, 

especialmente na presença de fatores de risco cardiovasculares
• As estatinas diminuem a morbi-mortalidade em mulheres com aterosclerose e após a menopausa, sendo os 

medicamentos de escolha para a prevenção de eventos clínicos
Recomendação grau III (nível de evidência A)
• A TRH deve ser evitada em mulheres com alto risco cardiovascular ou em prevenção II
• Naquelas em utilização de TRH que apresentam evento cardiovascular, a TRH deve ser interrompida

Mulheres no período 
climatérico pós-menopausal

Recomendação grau IIa (nível de evidência D)
• A terapia com estatinas deve ser evitada em 

mulheres em idade fértil e sem contracepção 
adequada ou que desejem engravidar

• Em casos de hipertrigliceridemia muito grave 
(TG >1.000 mg/dL), os fibratos podem ser 
considerados, mas o tratamento mais seguro e 
recomendado é a plasmaférese

Mulheres em idade fértil

Recomendação grau IIa (nível de 
evidência B)
• Para todos os pacientes com indicação 

do uso de estatina, a medicação 
deve ser mantida ou então iniciada 
independentemente do procedimento 
cirúrgico

• Nos pacientes de alto risco, o uso 
de estatinas reduz complicações 
aterotrombóticas no perioperatório de 
intervenções vasculares

Perioperatório

Recomendação grau IIa (nível de evidência D)
• Deve ser indicado o uso de estatinas em 

pacientes com TC e DLP

Transplante 
cardíaco (TC)

Recomendação grau IIa (nível de 
evidência D)
• Atenção ao estilo de vida e controle dos 

fatores de risco

Doenças reumáticas 
auto-imunes

Dislipidemia em grupos especiais

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose
http://publicacoes.cardiol.br
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Recomendação grau IIa (nível 
de evidência D)
• A meta de LDL-C < 70 mg/dL 

pode ser considerada opcional 
para os pacientes diabéticos, 
uma vez que estes são 
considerados como de risco 
equivalente aos portadores da 
doença aterosclerótica

Diabetes melito
Recomendação grau IIa (nível de evidência B)
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• Todo indivíduo portador de DRC deve ser avaliado 
quanto à presença de dislipidemias e sua 
hipercolesterolemia tratada conforme a meta 
indicada ao seu risco de eventos cardiovasculares

• Em pacientes com clearance < 60 mL/minuto, 
pelo risco de rabdomiólise, deve-se evitar o uso 
de genfibrozil e preferir estatinas com menores 
taxas de excreção renal

Doença renal crônica (DRC)

Recomendação grau IIa (nível de 
evidência D)
• Atenção especial deve ser dada à 

monitorização da miotoxicidade após 
início das estatinas nos pacientes 
com hipotireoidismo não tratado por 
terem risco aumentado de miosite
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Recomendação grau IIb (nível de evidência D)
• Em casos de surgimento de icterícia, elevação de 

bilirrubina direta ou aumento do tempo de protrombina, 
a estatina deve ser suspensa

• A estatina também deverá ser suspensa, na ocasião do 
surgimento de nova doença hepática, quando não for 
possível excluí-la como agente causal

Hepatopatias crônicas

Recomendação grau IIa (nível de evidência C)
• A avaliação do risco aterosclerótico por meio do ERF e do perfil lipídico 

nos indivíduos soropositivos deve ser feita na avaliação inicial, antes da 
instituição do HAART

Recomendação grau IIa (nível de evidência D)
• Para indivíduos de baixo risco cardiovascular, com valores lipídicos dentro 

dos limites desejáveis e sem HAART, a avaliação deve ser repetida a cada 
2 anos

• Para pacientes com indicação de HAART, recomenda-se reavaliação 1 
mês após o início da medicação e no seguimento, a cada 3 meses
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climatérico pós-menopausal

Recomendação grau IIa (nível de evidência D)
• A terapia com estatinas deve ser evitada em 

mulheres em idade fértil e sem contracepção 
adequada ou que desejem engravidar

• Em casos de hipertrigliceridemia muito grave 
(TG >1.000 mg/dL), os fibratos podem ser 
considerados, mas o tratamento mais seguro e 
recomendado é a plasmaférese

Recomendação grau IIa (nível de evidência D)Recomendação grau IIa (nível de evidência D)

Mulheres em idade fértil

Recomendação grau IIa (nível de 
evidência B)
• Para todos os pacientes com indicação 

do uso de estatina, a medicação 
deve ser mantida ou então iniciada 
independentemente do procedimento 
cirúrgico

• Nos pacientes de alto risco, o uso 
de estatinas reduz complicações 
aterotrombóticas no perioperatório de 
intervenções vasculares

Recomendação grau IIa (nível de Recomendação grau IIa (nível de 

Perioperatório

Recomendação grau IIa (nível de evidência D)
• Deve ser indicado o uso de estatinas em 

pacientes com TC e DLP

Recomendação grau IIa (nível de evidência D)

Transplante 
cardíaco (TC)

Recomendação grau IIa (nível de 
evidência D)
• Atenção ao estilo de vida e controle dos 

fatores de risco

Recomendação grau IIa (nível de Recomendação grau IIa (nível de 

Doenças reumáticas 
auto-imunes

Dislipidemia em grupos especiais

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose
http://publicacoes.cardiol.br
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

Recomendações
• As diretrizes deverão ser baseadas em evidências.
• Quando aplicável, deverá ser utilizada a divisão em classes.
• Quando aplicável, deverá ser utilizada a divisão em graus de recomendação, segundo os níveis de evidência.

Grau ou classe de recomendação
• I: quando existe um consenso sobre a indicação.
• IIa: quando existe divergência sobre a indicação, mas a maioria aprova.
• IIb: quando existe divergência sobre a indicação, com divisão de opiniões.
• III: quando existe um consenso na contra-indicação ou quando não for aplicável.

Níveis de evidência
• A: grandes ensaios clínicos aleatórios e metasanálises.
• B: estudos clínicos e observacionais bem desenhados.
• C: relatos e séries de casos.
• D: publicações baseadas em consensos e opiniões de especialistas.

Avaliação geral

Objetivos: identificar cardiopatia ou 
fatores de risco (FR), definir a gravidade 
e estabilidade da cardiopatia e identificar 
eventuais co-morbidades

Objetivos: identificar cardiopatia ou Objetivos: identificar cardiopatia ou 

Exame físico
I) Anemia sintomática
II) Anemia aguda com 

hemoglobina < 7,0 mg/dL
III) Insuficiência coronariana 

aguda com hemoglobina 
< 9,0 mg/dL

I) Anemia sintomáticaI) Anemia sintomática

Recomendações
para transfusão 
de concentrados 

de hemáceas

Exames subsidiários Algoritmos de avaliação perioperatória

(Ver figura 1)

• Doença de base
• Antecedentes cirúrgicos ou 

anestésicos, alergias ou co-
morbidades

• Estado clínico e necessidade de 
compensação de doenças

• Medicamentos em uso e potencial 
interferência com ato operatório

• Conhecimento do cirurgião, 
da urgência e do risco do 
procedimento

• Grau de ansiedade e dúvidas do 
paciente e familiares

Doença de base

História: dados relevantes

Grau de recomendação I
• > 40 anos ou com história e/ou anormalidades sugestivas de doença cardiovascular
• Episódio recente de dor torácica isquêmica considerado de alto risco pelo algoritmo ou 

pelo médico-assistente
• Diabetes melito
Grau de recomendação IIa
Assintomáticos obesos
Grau de recomendação III
Rotina em assintomáticos para procedimentos de baixo risco

Eletrocardiograma

Grau de recomendação I, (D)
Pacientes com anormalidades 
relacionadas ao tórax, na 
história ou no exame físico

Radiografia de tórax
Grau de recomendação I, (D) 
• > 65 anos
• Suspeita de anemia ou doenças associadas
• Intervenções de médio e grande porte, com 

previsão de necessidade de transfusão

Hemograma completo

Grau de recomendação I, (D)
• Anticoagulados
• Insuficiência hepática
• Distúrbios de coagulação
• Intervenções de médio e grande porte

Hemostasia/testes da coagulação

Grau de recomendação I, (D)
• > 40 anos
• Portadores de nefropatia, DM, HAS, 

insuficiência hepática, insuficiência cardíaca 
(IC) se não tiver 1 exame nos últimos 12 meses

• Intervenções de médio e grande porte

Dosagem da creatinina sérica

I) Doenças da tireóide
II) Insuficiência renal
III) Doenças hematológicas
IV) Insuficiência adrenal
V) Obesidade

I) Doenças da tireóideI) Doenças da tireóide

Co-morbidades 
mais relevantes
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

OPERAR Negativo Realizar TN

1o passo: quantificar os pontos de acordo com as variáveis abaixo

1. IAM < 6 meses (10 pontos) OU
2. IAM > 6 meses (5 pontos)
3. Angina Classe III (10 pontos) OU
4. Angina Classe IV (20 pontos)
5. EAP na última semana (10 pontos) OU
6. EAP alguma vez na vida (5 pontos)
7. Suspeita de estenose aórtica crítica (20 pontos)
8. Ritmo não sinusal ou com ESSV no ECG (5 pontos) ou 5 ESV no ECG (5 pontos)
9. PO2 < 60, pCO2 > 50, K < 3, U > 50, C > 3,0 ou restrito ao leito (5 pontos)
10. Idade > 70 anos (5 pontos)
11. Cirurgia de emergência (10 pontos)

Figura 1. Algoritmo de avaliação pré-operatória do American College of Physicians

Total de pontos:
- Classe I = 0-15 pontos
- Classe II = 20-30 pontos
- Classe III = > 30 pontos

2o passo: definir se o paciente encontra-se no 1o ou 2o cenário

1o CENÁRIO (Classe I)
Checar variáveis de risco
• Idade > 70 anos
• História de angina
• Diabetes
• Ondas Q patológicas no ECG
• História de infarto do miocárdio
• Alteração isquêmica do ST
• HAS com HVE severa
• História da insuficiência

Analisar o no de variáveis de risco

1a situação
0 a 1 variável  BAIXO RISCO (< 3% de EC)  OPERAR

2a situação
2 ou + variáveis  RISCO INTERMEDIÁRIO (3% a 15% de EC)

OPERAR Cirurgia não-vascular Cirurgia vascular 

2o CENÁRIO (Classes II e III)
(Alto risco > 15% de EC)

Determinar a natureza de risco Alto risco (15% de EC)

Isquêmico ICC, arritmia, doença valvar Fatores não modificáveis

Determinar elegibilidade para RM, 
baseada nas indicações da AHA

Otimizar o tratamento e 
refazer a avaliação do risco

Considerar cancelamento ou 
modificação da cirurgia não-cardíaca

IAM – infarto agudo do miocárdio; ESSV – extra-sístoles supraventriculares; ESV – extra-sístole ventricular; HAS – hipertensão arterial sistêmica; HVE – hipertrofia ventricular 
esquerda; AHA – American Heart Association; EAP – edema agudo dos pulmões; RM – revascularização do miocárdio; EC – eventos cardíacos; TN – teste não-invasivo; 
ICC – insuficiência cardíaca congestiva.
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

Avaliação específica

Hipertensão
arterial

sistêmica (HAS)

Doença
aterosclerótica
coronária (DAC)

Valvopatias

Arritmias cardíacas 
e distúrbios da 

condução

Transplantes
Procedimentos 
odontológicos

Marcapasso
(MP) definitivo e 

cardiodesfibrilador
implantável (CDI)

Cardiopatia e 
gravidez

Insuficiência
cardíaca

congestiva (ICC)

Grau de recomendação I 
• Se a pressão arterial (PA) não estiver controlada e 

existir tempo, a terapêutica anti-hipertensiva deve ser 
otimizada; (D)

• Manter os anti-hipertensivos no pré-operatório, inclusive 
no dia da cirurgia; (D)

• Se a PA estiver elevada e não houver tempo, deve-se 
usar betabloqueador (BB) de curta ação; se contra-
indicado, a clonidina pode ser usada; (C)

• A hipocalemia deve ser corrigida antes da operação; (D)
• O reinício dos anti-hipertensivos deve ser o mais 

rápido possível; (D)
• A otimização da volemia deve ser realizada durante 

todo o perioperatório; (C)

Grau de recomendação I, (D)
• Avaliação com relação à etiologia e 

repercussão funcional
• Tratamento otimizado previamente, mantendo 

as medicações inclusive no dia da cirurgia
• Evitar agentes anestésicos depressores da 

contratilidade miocárdica
• Manejo criterioso de volume e, nos portadores 

de disfunção miocárdica grave, o uso de 
monitorização invasiva pode ser útil tanto no 
intra como no pós-operatório imediato

• Avaliação criteriosa do equilíbrio 
hidroeletrolítico

• Não há benefício comprovado 
da realização rotineira de 
exames subsidiários

há benefício comprovadohá benefício comprovado

Pacientes com DAC 
diagnosticada

Grau de recomendação I
• Considerar avaliação do cardiologista antes do procedimento; (D)
• Priorizar a correção da doença cardíaca antes da intervenção, 

principalmente na EAo; (C)
• O controle hidroeletrolítico deve ter atenção durante o periope ratório; (D)
• Avaliar a necessidade de prevenção de endocardite infecciosa; (D)
• Adequar a anticoagulação seguindo as diretrizes vigentes; (C)

Valvopatias Grau de recomendação I, (D)
• A presença de grave co-morbidade com prognóstico desfavorável a curto 

prazo deve levar à rediscussão da indicação do transplante
Grau de recomendação IIa, (D)
• A presença de FR para DAC no receptor de rim e fígado deve levar à 

pesquisa de cardiopatia isquêmica não invasivamente
• Quando houver indicação de revascularização, esta deve preceder o transplante 
• Receptores de transplante hepático devem receber propedêutica de 

hipertensão pulmonar

Transplantes

Deve ser fortemente considerada a avaliação do cardiologista:
• Na presença de sintomas 
Grau de recomendação I, (D)
- Relacionado a baixo débito ou síncope, com cardiopatia estrutural
- Relacionado a taquiarritmias com síndrome de pré-excitação (WPW), início e término súbitos, com ou 

sem baixo débito, sem propedêutica pregressa ou tratamento adequado
Grau de recomendação IIa, (D)
- Relacionado a taquiarritmias, com ou sem cardiopatia estrutural, início e término súbitos, freqüentes, 

com ocorrência pregressa recente
- Relacionado a baixo débito ou síncope, em idosos, portadores de freqüência cardíaca < 50 bpm 
• Na ausência de sintomas 
Grau de recomendação IIa, (D)
- Portadores de FA permanente para avaliar controle do ritmo
- Portadores de grande densidade de arritmias ventriculares ou formas repetitivas com cardiopatia estrutural 

Arritmias cardíacas

Deve ser fortemente considerada a avaliação do 
cardiologista:
• Na presença de sintomas 
Grau de recomendação I, (D)
- BAV de alto risco: BAV 2o tipo II, BAV 2:1, 

BAVT paroxístico, definitivo ou dissociação AV 

Grau de recomendação IIa, (D)
- BAV de baixo risco, mas com sintomas 

sugestivos de baixo débito ou síncope
- Bloqueio trifascicular
- Bloqueio bifascicular, mas com sintomas 

sugestivos de baixo débito ou síncope

Distúrbios da condução 
atrioventricular e intraventricular

Arritmias cardíacas e distúrbios da condução 

• O

• A

• Não há evidências para recomendar 
prova funcional para todos com 
fatores de risco para DAC

• A
• O
• A
• Oevidências para recomendar
• A• A
• Oevidências para recomendar

Pacientes com fatores 
de risco para DAC
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

Avaliação específica

Hipertensão
arterial

sistêmica (HAS)

Doença
aterosclerótica
coronária (DAC)

Valvopatias

Arritmias cardíacas 
e distúrbios da 

condução

Transplantes
Procedimentos 
odontológicos

Marcapasso
(MP) definitivo e 

cardiodesfibrilador
implantável (CDI)

Cardiopatia e 
gravidez

Insuficiência
cardíaca

congestiva (ICC)

Grau de recomendação I 
• Se a pressão arterial (PA) não estiver controlada e 

existir tempo, a terapêutica anti-hipertensiva deve ser 
otimizada; (D)

• Manter os anti-hipertensivos no pré-operatório, inclusive 
no dia da cirurgia; (D)

• Se a PA estiver elevada e não houver tempo, deve-se 
usar betabloqueador (BB) de curta ação; se contra-
indicado, a clonidina pode ser usada; (C)

• A hipocalemia deve ser corrigida antes da operação; (D)
• O reinício dos anti-hipertensivos deve ser o mais 

rápido possível; (D)
• A otimização da volemia deve ser realizada durante 

todo o perioperatório; (C)

Grau de recomendação I, (D)
• Avaliação com relação à etiologia e 

repercussão funcional
• Tratamento otimizado previamente, mantendo 

as medicações inclusive no dia da cirurgia
• Evitar agentes anestésicos depressores da 

contratilidade miocárdica
• Manejo criterioso de volume e, nos portadores 

de disfunção miocárdica grave, o uso de 
monitorização invasiva pode ser útil tanto no 
intra como no pós-operatório imediato

• Avaliação criteriosa do equilíbrio 
hidroeletrolítico

• Não há benefício comprovado 
da realização rotineira de 
exames subsidiários

Pacientes com DAC 
diagnosticada

Grau de recomendação I
• Considerar avaliação do cardiologista antes do procedimento; (D)
• Priorizar a correção da doença cardíaca antes da intervenção, 

principalmente na EAo; (C)
• O controle hidroeletrolítico deve ter atenção durante o periope ratório; (D)
• Avaliar a necessidade de prevenção de endocardite infecciosa; (D)
• Adequar a anticoagulação seguindo as diretrizes vigentes; (C)

Valvopatias Grau de recomendação I, (D)
• A presença de grave co-morbidade com prognóstico desfavorável a curto 

prazo deve levar à rediscussão da indicação do transplante
Grau de recomendação IIa, (D)
• A presença de FR para DAC no receptor de rim e fígado deve levar à 

pesquisa de cardiopatia isquêmica não invasivamente
• Quando houver indicação de revascularização, esta deve preceder o transplante 
• Receptores de transplante hepático devem receber propedêutica de 

hipertensão pulmonar

Transplantes

Deve ser fortemente considerada a avaliação do cardiologista:
• Na presença de sintomas 
Grau de recomendação I, (D)
- Relacionado a baixo débito ou síncope, com cardiopatia estrutural
- Relacionado a taquiarritmias com síndrome de pré-excitação (WPW), início e término súbitos, com ou 

sem baixo débito, sem propedêutica pregressa ou tratamento adequado
Grau de recomendação IIa, (D)
- Relacionado a taquiarritmias, com ou sem cardiopatia estrutural, início e término súbitos, freqüentes, 

com ocorrência pregressa recente
- Relacionado a baixo débito ou síncope, em idosos, portadores de freqüência cardíaca < 50 bpm 
• Na ausência de sintomas 
Grau de recomendação IIa, (D)
- Portadores de FA permanente para avaliar controle do ritmo
- Portadores de grande densidade de arritmias ventriculares ou formas repetitivas com cardiopatia estrutural 

Arritmias cardíacas

Deve ser fortemente considerada a avaliação do 
cardiologista:
• Na presença de sintomas 
Grau de recomendação I, (D)
- BAV de alto risco: BAV 2o tipo II, BAV 2:1, 

BAVT paroxístico, definitivo ou dissociação AV 

Grau de recomendação IIa, (D)
- BAV de baixo risco, mas com sintomas 

sugestivos de baixo débito ou síncope
- Bloqueio trifascicular
- Bloqueio bifascicular, mas com sintomas 

sugestivos de baixo débito ou síncope

Deve ser fortemente considerada a avaliação do Deve ser fortemente considerada a avaliação do 

Distúrbios da condução 
atrioventricular e intraventricular

Arritmias cardíacas e distúrbios da condução 

• Não há evidências para recomendar 
prova funcional para todos com 
fatores de risco para DAC

Pacientes com fatores 
de risco para DAC
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

Grau de recomendação I, (D)
• Estabelecer se é portador de MP, 

ressincronizador e/ou CDI 
• Definir o tipo, a função e se o 

paciente é dependente do aparelho
• Avaliação do especialista para 

ajustar a programação

Grau de recomendação I, (D)Grau de recomendação I, (D)

No pré-operatório

Grau de recomendação I, (C) 
• ECG de repouso, dinâmico e ecocardiograma podem ser usados
• A radiografia de tórax não deve ser indicada
• A cintigrafia com Ga 97 é sempre contra-indicada
• Estudo hemodinâmico, quando indicado, deve ser realizado com proteção 

abdominal
• A ressonância nuclear magnética não é contra-indicada na gravidez 
Grau de recomendação IIb, (C)
• A cintigrafia miocárdica é desaconselhável, principalmente no 1o trimestre; se 

indispensável, usar o Tc 99m ou Tl 201

Recomendações para a utilização de exames subsidiários

Grau de recomendação I 
• Cardiopatas controlados podem realizar procedimentos odontológicos com segurança; (D)
• Evitar anestésico com vasoconstritor nas síndromes coronarianas agudas, taquiarritmias, quadros 

hiperadrenérgicos ou obstrução da via de saída do VE; (D)
• Portadores de MP e CDI não sofrem alterações com: motores de alta/baixa-rotação, amalgamador, 

pulpar elétrico, laser, escova dental elétrica, USG endodôntico, periodontal, radiografia; (C)

Procedimentos odontológicos

Marcapasso (MP) definitivo e cardiodesfibrilador implantável (CDI)

Grau de recomendação I
• Monitorar por ECG e pletismografia (ou ausculta, 

palpação do pulso, USG), independente da 
anestesia; (C)

• Eletrocautério – usar as recomendações 
específicas; (D)

• Ablação por radiofreqüência – colocar a placa 
distante do gerador e eletrodos e evitar o contato 
direto do cateter com os eletrodos; (C)

• Cardioversão ou desfibrilação – seguir as 
orientações já descritas; (D)

Grau de recomendação IIa, (D)
• Litotripsia – direcionar o foco para fora da área do 

aparelho e eletrodos; desligar a estimulação atrial 
quando a litotripsia for sincronizada pelo ECG 

No intra-operatório 

Grau de recomendação I, (D)
• A FC e o ritmo cardíaco deverão ser monitorados 

continuamente no pós-operatório
• Disponibilizar equipamento para cardioversão/

desfibrilação e suporte para estimulação cardíaca
• Caso as funções tenham sido alteradas na 

cirurgia, reestabelecer assim que possível

Grau de recomendação I, (D)Grau de recomendação I, (D)

No pós-operatório 

Cardiopatia e gravidez

• A heparina é o anticoagulante eleito; Grau de recomendação I, (A)
• Para pacientes de alto risco:

- HNF 12 UI/kg/hora IV  TTPa em 1 vez e meia do valor 
normal

- HBPM (enoxaparina) 1 mg/kg 12/12h, SC 
• Para pacientes de moderado risco:

- HNF 10.000 UI/12/12h, SC
- HBPM 40 mg/dia, SC

Suspender HNF 5 horas e HBPM 12 horas antes e reintroduzir 6 horas 
após. Grau de recomendação IIb, (C)

Prevenção do tromboembolismo
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

Grau de recomendação I, (D)
• Estabelecer se é portador de MP, 

ressincronizador e/ou CDI 
• Definir o tipo, a função e se o 

paciente é dependente do aparelho
• Avaliação do especialista para 

ajustar a programação

No pré-operatório

Grau de recomendação I, (C) 
• ECG de repouso, dinâmico e ecocardiograma podem ser usados
• A radiografia de tórax não deve ser indicada
• A cintigrafia com Ga 97 é sempre contra-indicada
• Estudo hemodinâmico, quando indicado, deve ser realizado com proteção 

abdominal
• A ressonância nuclear magnética não é contra-indicada na gravidez 
Grau de recomendação IIb, (C)
• A cintigrafia miocárdica é desaconselhável, principalmente no 1o trimestre; se 

indispensável, usar o Tc 99m ou Tl 201

Grau de recomendação I, (C) 

Recomendações para a utilização de exames subsidiários

Grau de recomendação I 
• Cardiopatas controlados podem realizar procedimentos odontológicos com segurança; (D)
• Evitar anestésico com vasoconstritor nas síndromes coronarianas agudas, taquiarritmias, quadros 

hiperadrenérgicos ou obstrução da via de saída do VE; (D)
• Portadores de MP e CDI não sofrem alterações com: motores de alta/baixa-rotação, amalgamador, 

pulpar elétrico, laser, escova dental elétrica, USG endodôntico, periodontal, radiografia; (C)

Procedimentos odontológicos

Marcapasso (MP) definitivo e cardiodesfibrilador implantável (CDI)

Grau de recomendação I
• Monitorar por ECG e pletismografia (ou ausculta, 

palpação do pulso, USG), independente da 
anestesia; (C)

• Eletrocautério – usar as recomendações 
específicas; (D)

• Ablação por radiofreqüência – colocar a placa 
distante do gerador e eletrodos e evitar o contato 
direto do cateter com os eletrodos; (C)

• Cardioversão ou desfibrilação – seguir as 
orientações já descritas; (D)

Grau de recomendação IIa, (D)
• Litotripsia – direcionar o foco para fora da área do 

aparelho e eletrodos; desligar a estimulação atrial 
quando a litotripsia for sincronizada pelo ECG 

No intra-operatório 

Grau de recomendação I, (D)
• A FC e o ritmo cardíaco deverão ser monitorados 

continuamente no pós-operatório
• Disponibilizar equipamento para cardioversão/

desfibrilação e suporte para estimulação cardíaca
• Caso as funções tenham sido alteradas na 

cirurgia, reestabelecer assim que possível

No pós-operatório 

Cardiopatia e gravidez

• A heparina é o anticoagulante eleito; Grau de recomendação I, (A)
• Para pacientes de alto risco:

- HNF 12 UI/kg/hora IV  TTPa em 1 vez e meia do valor 
normal

- HBPM (enoxaparina) 1 mg/kg 12/12h, SC 
• Para pacientes de moderado risco:

- HNF 10.000 UI/12/12h, SC
- HBPM 40 mg/dia, SC

Suspender HNF 5 horas e HBPM 12 horas antes e reintroduzir 6 horas 
após. Grau de recomendação IIb, (C)

anticoagulante eleito; Grau de recomendação I, (A)

Prevenção do tromboembolismo
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

Avaliação perioperatória suplementar

Grau de recomendação I
• Suspeita clínica de EAo importante; (B)
Grau de recomendação IIa
• Pacientes com ICC sem avaliação prévia; (D)
• Obesidade grau 3; (D)
• Avaliação pré-operatória de transplante 

hepático; (D)
Grau de recomendação IIb
• Detecção de valvopatias; (B)
Grau de recomendação III
• Rotina para todos os pacientes; (D)

Grau de recomendação IGrau de recomendação I

Avaliação da função 
ventricular em repouso

Grau de recomendação IIa
• Indicado na presença dos dois fatores abaixo:

- Angina CF I ou II, IAM prévio ou Q patológica, ICC prévia ou compensada, DM ou IRC
- Cirurgia de alto risco

Grau de recomendação IIb
• Pacientes sem avaliação funcional nos últimos 2 anos e

- Coronariopatas ou 2) � 2 FR para DAC (HAS, tabagismo, dislipidemia, DM, história 
familiar +)

Grau de recomendação III
• Não candidatos à revascularização, sem possibilidade de modificação da cirurgia 

não-cardíaca
• Rotina para todos os pacientes

Eletrocardiograma de esforço

Para avaliação de arritmias ou isquemia 
silenciosa. O uso rotineiro não é recomendado
Para avaliação de arritmias ou isquemia Para avaliação de arritmias ou isquemia 

Holter

Grau de recomendação I
• Risco intermediário que será submetido a intervenções vasculares
Grau de recomendação IIa
• Na presença de dois dos três fatores abaixo:

- Angina CF I ou II, IAM prévio ou Q patológica, ICC prévia ou compensada, DM ou IRC
- Baixa capacidade funcional: < 4 METs
- Cirurgia de alto risco

Grau de recomendação IIb
• Indicado em pacientes sem avaliação funcional nos últimos dois anos e

- Coronariopatas OU 2) � FR para DAC (HAS, tabagismo, dislipidemia, DM, 
história familiar +)

Grau de recomendação III
• Não candidatos à revascularização, sem possibilidade de modificação da cirurgia 

não-cardíaca
• Rotina para todos os pacientes

Ecocardiografia sob estresse/cintigrafia de 
perfusão miocárdica com estresse Grau de recomendação I

• Teste não-invasivo de alto risco
• Preditores clínicos de alto risco
• Síndrome coronária aguda de alto risco
• Teste não-invasivo + e com disfunção de VE
Grau de recomendação IIa
• Teste não-invasivo +, porém não de alto risco, 

com função do VE preservada
Grau de recomendação III
• Não candidatos à revascularização

Cineangiocoronariografia
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

Avaliação perioperatória suplementar

Grau de recomendação I
• Suspeita clínica de EAo importante; (B)
Grau de recomendação IIa
• Pacientes com ICC sem avaliação prévia; (D)
• Obesidade grau 3; (D)
• Avaliação pré-operatória de transplante 

hepático; (D)
Grau de recomendação IIb
• Detecção de valvopatias; (B)
Grau de recomendação III
• Rotina para todos os pacientes; (D)

Avaliação da função 
ventricular em repouso

Grau de recomendação IIa
• Indicado na presença dos dois fatores abaixo:

- Angina CF I ou II, IAM prévio ou Q patológica, ICC prévia ou compensada, DM ou IRC
- Cirurgia de alto risco

Grau de recomendação IIb
• Pacientes sem avaliação funcional nos últimos 2 anos e

- Coronariopatas ou 2) � 2 FR para DAC (HAS, tabagismo, dislipidemia, DM, história 
familiar +)

Grau de recomendação III
• Não candidatos à revascularização, sem possibilidade de modificação da cirurgia 

não-cardíaca
• Rotina para todos os pacientes

Eletrocardiograma de esforço

Para avaliação de arritmias ou isquemia 
silenciosa. O uso rotineiro não é recomendado

Holter

Grau de recomendação I
• Risco intermediário que será submetido a intervenções vasculares
Grau de recomendação IIa
• Na presença de dois dos três fatores abaixo:

- Angina CF I ou II, IAM prévio ou Q patológica, ICC prévia ou compensada, DM ou IRC
- Baixa capacidade funcional: < 4 METs
- Cirurgia de alto risco

Grau de recomendação IIb
• Indicado em pacientes sem avaliação funcional nos últimos dois anos e

- Coronariopatas OU 2) � FR para DAC (HAS, tabagismo, dislipidemia, DM, 
história familiar +)

Grau de recomendação III
• Não candidatos à revascularização, sem possibilidade de modificação da cirurgia 

não-cardíaca
• Rotina para todos os pacientes

Ecocardiografia sob estresse/cintigrafia de 
perfusão miocárdica com estresse Grau de recomendação I

• Teste não-invasivo de alto risco
• Preditores clínicos de alto risco
• Síndrome coronária aguda de alto risco
• Teste não-invasivo + e com disfunção de VE
Grau de recomendação IIa
• Teste não-invasivo +, porém não de alto risco, 

com função do VE preservada
Grau de recomendação III
• Não candidatos à revascularização

Grau de recomendação IGrau de recomendação I

Cineangiocoronariografia
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

Grau de recomendação I
Alto risco (classes II e III da ACP) e coronariopatas; (A)
Grau de recomendação IIb
• � 2 FR (> 65 anos, HAS, tabagismo, DM e colesterol > 240 mg/dL); (B)
Grau de recomendação III
• Contra-indicação para uso de betabloqueadores; (B)

Betabloqueadores

Terapia medicamentosa perioperatória

Grau de recomendação I
• Operações vasculares; (B)
• Coronariopatas ou que já usavam estatinas previamente; (D)
Grau de recomendação IIb
• Pacientes de alto risco (classes II e III da ACP); (D)

Estatinas

Os resultados dos estudos são conflitantesOs resultados dos estudos são conflitantesOs resultados dos estudos são conflitantes

Alfa-agonistas
Grau de recomendação I, (B)
• O AAS não deve ser suspenso, exceto nas cirurgias neurológicas e na RTU da próstata
Grau de recomendação IIa, (D)
• Quando estiver usando dose mais elevada (325 mg), considerar a redução da dose

Aspirina

Grau de recomendação I
• Indicada quando houver isquemia comprovada e não apenas baseada nos achados 

anatômicos; (A)
• Indicação de revascularização independentemente do contexto, em programação de operações 

não-cardíacas eletivas; (D)
• Evidência de grandes áreas isquêmicas, baixo limiar para isquemia e anatomia de alto risco; (D)
Grau de recomendação IIa
• Pacientes sem marcadores de alto risco, porém com indicação de revascularização, antes de 

operações de grande porte; (D)
Grau de recomendação IIb
• Pacientes sem marcadores de alto risco, porém com indicação de revascularização, antes de 

operações de pequeno ou médio porte; (D)
Grau de recomendação III
• Necessidade de operação de emergência, independente da gravidade coronária; (D)
• Doenças cirúrgicas não-cardíacas que aumentam muito o risco de complicação no 

perioperatório da revascularização, tais como neoplasias intestinais com sangramento, 
síndromes dispépticas graves, infecções intra ou extracavitárias, traumatismo cranio-
encefálico ou tumores cerebrais com risco de sangramento; (D)

• Pacientes com prognóstico grave por condições extracardíacas, em quem se planeja 
procedimento paliativo (gastrostomias, derivações, traqueostomias etc.)

Grau de recomendação I
• Após revascularização cirúrgica: (D) ideal: 

30 dias, mínimo: variável
• Após angioplastia sem stent: ideal: (B) ideal: 

14 dias; mínimo: 7 dias
• Após angioplastia com stent: (B) ideal: 

6 semanas; mínimo: 14 dias
• Após angioplastia com stent farmacológico: 

(D) ideal: não estabelecido; mínimo: 30 dias

Recomendações para o 
intervalo de segurança 

entre a revascularização 
miocárdica e a cirurgia 

não-cardíaca

Revascularização miocárdica

• ECG 1 vez ao dia até o terceiro pós-operatório; Grau de recomendação I, (C)
• Marcadores de lesão miocárdica 1 vez ao dia até o terceiro pós-operatório; Grau de recomendação I, (A)
• Swan-Ganz – restrito a pacientes instáveis imediatamente antes da cirurgia ou com alto risco de instabilização; Grau de recomendação IIb, (B)
• Monitorização do ST no intra-operatório e POI, � 2 derivações (V4/V5), em coronariopatas; Grau de recomendação IIb, (C)
• Ecocardiograma – não deve ser rotina, exceto em situações especiais de dúvida diagnóstica
• Balão intra-aórtico – restringir a situações de alto risco
Recomendações para terapêutica
• BB – a utilização no perioperatório de urgência se baseia em estudos com operações eletivas, demonstrando redução de IAM e morte e de eventos pós-alta hospitalar
• Nitratos – contra-indicados como profilaxia de isquemia; Grau de recomendação III, (C)

Cirurgia de urgência
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

Grau de recomendação I
Alto risco (classes II e III da ACP) e coronariopatas; (A)
Grau de recomendação IIb
• � 2 FR (> 65 anos, HAS, tabagismo, DM e colesterol > 240 mg/dL); (B)
Grau de recomendação III
• Contra-indicação para uso de betabloqueadores; (B)

Betabloqueadores

Terapia medicamentosa perioperatória

Grau de recomendação I
• Operações vasculares; (B)
• Coronariopatas ou que já usavam estatinas previamente; (D)
Grau de recomendação IIb
• Pacientes de alto risco (classes II e III da ACP); (D)

Estatinas

Os resultados dos estudos são conflitantes

Alfa-agonistas
Grau de recomendação I, (B)
• O AAS não deve ser suspenso, exceto nas cirurgias neurológicas e na RTU da próstata
Grau de recomendação IIa, (D)
• Quando estiver usando dose mais elevada (325 mg), considerar a redução da dose

Aspirina

Grau de recomendação I
• Indicada quando houver isquemia comprovada e não apenas baseada nos achados 

anatômicos; (A)
• Indicação de revascularização independentemente do contexto, em programação de operações 

não-cardíacas eletivas; (D)
• Evidência de grandes áreas isquêmicas, baixo limiar para isquemia e anatomia de alto risco; (D)
Grau de recomendação IIa
• Pacientes sem marcadores de alto risco, porém com indicação de revascularização, antes de 

operações de grande porte; (D)
Grau de recomendação IIb
• Pacientes sem marcadores de alto risco, porém com indicação de revascularização, antes de 

operações de pequeno ou médio porte; (D)
Grau de recomendação III
• Necessidade de operação de emergência, independente da gravidade coronária; (D)
• Doenças cirúrgicas não-cardíacas que aumentam muito o risco de complicação no 

perioperatório da revascularização, tais como neoplasias intestinais com sangramento, 
síndromes dispépticas graves, infecções intra ou extracavitárias, traumatismo cranio-
encefálico ou tumores cerebrais com risco de sangramento; (D)

• Pacientes com prognóstico grave por condições extracardíacas, em quem se planeja 
procedimento paliativo (gastrostomias, derivações, traqueostomias etc.)

Grau de recomendação I
• Após revascularização cirúrgica: (D) ideal: 

30 dias, mínimo: variável
• Após angioplastia sem stent: ideal: (B) ideal: 

14 dias; mínimo: 7 dias
• Após angioplastia com stent: (B) ideal: 

6 semanas; mínimo: 14 dias
• Após angioplastia com stent farmacológico: 

(D) ideal: não estabelecido; mínimo: 30 dias

Grau de recomendação IGrau de recomendação I

Recomendações para o 
intervalo de segurança 

entre a revascularização 
miocárdica e a cirurgia 

não-cardíaca

Revascularização miocárdica

• ECG 1 vez ao dia até o terceiro pós-operatório; Grau de recomendação I, (C)
• Marcadores de lesão miocárdica 1 vez ao dia até o terceiro pós-operatório; Grau de recomendação I, (A)
• Swan-Ganz – restrito a pacientes instáveis imediatamente antes da cirurgia ou com alto risco de instabilização; Grau de recomendação IIb, (B)
• Monitorização do ST no intra-operatório e POI, � 2 derivações (V4/V5), em coronariopatas; Grau de recomendação IIb, (C)
• Ecocardiograma – não deve ser rotina, exceto em situações especiais de dúvida diagnóstica
• Balão intra-aórtico – restringir a situações de alto risco
Recomendações para terapêutica
• BB – a utilização no perioperatório de urgência se baseia em estudos com operações eletivas, demonstrando redução de IAM e morte e de eventos pós-alta hospitalar
• Nitratos – contra-indicados como profilaxia de isquemia; Grau de recomendação III, (C)

Cirurgia de urgência
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

• Risco baixo:  
- Cirurgia de pequeno porte, < 40 anos e 

sem FR*
• Risco moderado: 

- Cirurgia de pequeno porte e pacientes 
com FR

- Cirurgia de porte intermediário, 
40-60 anos, sem FR

- Cirurgias de grande porte, < 40 anos 
sem FR

• Risco alto:
- Cirurgias de porte intermediário, > 60 anos 

ou com FR
- Cirurgias de grande porte, > 40 anos ou 

com FR
• Risco muito alto:

- Cirurgias de grande porte, > 40 anos com 
TEV prévio, câncer ou hipercoagulabilidade

- Pacientes com múltiplos FR

baixo:baixo:

Classificação do risco de TEV 
conforme características do 
paciente e do procedimento

Profilaxia para tromboembolismo venoso

1) Risco baixo 
Grau de recomendação I, (C)
• Mobilização precoce
2) Risco moderado 
Grau de recomendação I, (A)
• HNF 5.000 U, SC, a cada 12 horas, iniciando 1-2 horas antes da operação
• Enoxaparina 20 mg, SC, 1 a 2 horas antes da cirurgia e 1 vez ao dia no pós-operatório
• Meia elástica imediatamente antes da cirurgia até acompanhamento ambulatorial ou compressão 

pneumática intermitente (CPI) imediatamente antes até a alta
3) Risco alto
Grau de recomendação I, (A)
• Heparina 5.000 UI, SC, cada 8 horas, iniciando 1 a 2 horas antes da cirurgia
• Enoxaparina 40 mg, SC, 1 a 2 horas antes da cirurgia e 1 vez ao dia no pós-operatório
• CPI imediatamente antes da cirurgia até a alta hospitalar
4) Risco muito alto
Grau de recomendação I, (C)

• Enoxaparina 40 mg, SC, 1 a 2 horas antes da cirurgia e 1 vez ao dia no pós + CPI/meia elástica
• Heparina 5.000 U, SC, a cada 8 horas, iniciando 1 a 2 horas antes de cirurgia + CPI/meia elástica

Grau de recomendação IIa, (C)
• Varfarina em pacientes selecionados – início no dia ou no dia após a cirurgia, para INR de 2 a 3

Recomendações para profilaxia perioperatória de TEV

• Alto risco – TEV < 3 meses, 
próteses valvares mecânicas, FA 
com AVC prévio ou múltiplos FR para 
AVC ou associada a valvopatias, 
hipercoagulabilidade com trombose 
recorrente ou recente

• Risco intermediário – FA sem AVC 
prévio e com 1 FR para AVC (> 65 
anos, DM, HAS, ICC)

• Baixo risco – TEV > 3 meses, FA sem 
FR para AVC, hipercoagulabilidade 
sem complicação trombótica recente, 
história de trombose recorrente 

Risco de tromboembolismo

Anticoagulação no perioperatório 

• Cirurgia oftalmológica – catarata, 
trabeculectomia, cirurgia vitrorretinal 

• Odontológicos – higiene, extração, 
restauração, procedimentos 
endodônticos e protéticos

Grau de recomendação IIa, (C)
• Realizar o procedimento com INR 

2,0 – não é necessário suspensão do 
anticoagulante

• Se INR > 3, descontinuar o 
anticoagulante por 1 a 2 dias antes e 
reiniciar na noite após

Procedimentos com baixo 
risco de sangramento 

1) Pacientes de baixo risco para tromboembolismo
 Grau de recomendação IIa, (C)
• Interromper a varfarina 4 dias antes, aguardar INR < 1,5
• No pré-operatório pode ser usada HNF/HBPM profilática, se indicado
• No pós-operatório, usar HNF/HBPM profilática se indicado e reiniciar 

varfarina simultaneamente
2) Pacientes de alto risco para tromboembolismo 
Grau de recomendação IIa, (C)
• Interromper a varfarina 4 dias antes, aguardar INR normalizar
• Iniciar HNF ou HBPM dose plena quando INR < 2,0
• Suspender HNF, EV, 5 horas antes e a HBPM/HNF, SC, 12 a 24 horas antes
• No pós-operatório, reiniciar HNF/HBPM e varfarina simultaneamente 

até INR na faixa terapêutica
3) Pacientes de risco intermediário para tromboembolismo 
Grau de recomendação IIa, (C)
• Dependendo da avaliação de cada paciente, podem ser seguidas as 

orientações tanto para o alto como para o baixo risco, a critério do médico
4) Procedimentos de urgência
• Vitamina K e plasma fresco poderão ser usados, evitando altas 

doses de vitamina K

Recomendações

* FR = idade avançada, imobilização prolongada, TEV prévio, câncer, intervenções de grande porte, trauma, obesidade, ICC, insuficiência 
venosa periférica, AVC, cateteres venosos centrais, doença inflamatória intestinal, síndrome nefrótica, gravidez e uso de estrógenos.
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Classificação do risco de TEV 
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paciente e do procedimento

Profilaxia para tromboembolismo venoso

1) Risco baixo 
Grau de recomendação I, (C)
• Mobilização precoce
2) Risco moderado 
Grau de recomendação I, (A)
• HNF 5.000 U, SC, a cada 12 horas, iniciando 1-2 horas antes da operação
• Enoxaparina 20 mg, SC, 1 a 2 horas antes da cirurgia e 1 vez ao dia no pós-operatório
• Meia elástica imediatamente antes da cirurgia até acompanhamento ambulatorial ou compressão 

pneumática intermitente (CPI) imediatamente antes até a alta
3) Risco alto
Grau de recomendação I, (A)
• Heparina 5.000 UI, SC, cada 8 horas, iniciando 1 a 2 horas antes da cirurgia
• Enoxaparina 40 mg, SC, 1 a 2 horas antes da cirurgia e 1 vez ao dia no pós-operatório
• CPI imediatamente antes da cirurgia até a alta hospitalar
4) Risco muito alto
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• Enoxaparina 40 mg, SC, 1 a 2 horas antes da cirurgia e 1 vez ao dia no pós + CPI/meia elástica
• Heparina 5.000 U, SC, a cada 8 horas, iniciando 1 a 2 horas antes de cirurgia + CPI/meia elástica

Grau de recomendação IIa, (C)
• Varfarina em pacientes selecionados – início no dia ou no dia após a cirurgia, para INR de 2 a 3

Recomendações para profilaxia perioperatória de TEV

• Alto risco – TEV < 3 meses, 
próteses valvares mecânicas, FA 
com AVC prévio ou múltiplos FR para 
AVC ou associada a valvopatias, 
hipercoagulabilidade com trombose 
recorrente ou recente

• Risco intermediário – FA sem AVC 
prévio e com 1 FR para AVC (> 65 
anos, DM, HAS, ICC)

• Baixo risco – TEV > 3 meses, FA sem 
FR para AVC, hipercoagulabilidade 
sem complicação trombótica recente, 
história de trombose recorrente 

• Alto risco TEV < 3 meses,

Risco de tromboembolismo

Anticoagulação no perioperatório 

• Cirurgia oftalmológica – catarata, 
trabeculectomia, cirurgia vitrorretinal 

• Odontológicos – higiene, extração, 
restauração, procedimentos 
endodônticos e protéticos

Grau de recomendação IIa, (C)
• Realizar o procedimento com INR 

2,0 – não é necessário suspensão do 
anticoagulante

• Se INR > 3, descontinuar o 
anticoagulante por 1 a 2 dias antes e 
reiniciar na noite após

• Cirurgia oftalmológica – catarata,• Cirurgia oftalmológica catarata,

Procedimentos com baixo 
risco de sangramento 

1) Pacientes de baixo risco para tromboembolismo
 Grau de recomendação IIa, (C)
• Interromper a varfarina 4 dias antes, aguardar INR < 1,5
• No pré-operatório pode ser usada HNF/HBPM profilática, se indicado
• No pós-operatório, usar HNF/HBPM profilática se indicado e reiniciar 

varfarina simultaneamente
2) Pacientes de alto risco para tromboembolismo 
Grau de recomendação IIa, (C)
• Interromper a varfarina 4 dias antes, aguardar INR normalizar
• Iniciar HNF ou HBPM dose plena quando INR < 2,0
• Suspender HNF, EV, 5 horas antes e a HBPM/HNF, SC, 12 a 24 horas antes
• No pós-operatório, reiniciar HNF/HBPM e varfarina simultaneamente 

até INR na faixa terapêutica
3) Pacientes de risco intermediário para tromboembolismo 
Grau de recomendação IIa, (C)
• Dependendo da avaliação de cada paciente, podem ser seguidas as 

orientações tanto para o alto como para o baixo risco, a critério do médico
4) Procedimentos de urgência
• Vitamina K e plasma fresco poderão ser usados, evitando altas 

doses de vitamina K

1) Pacientes de baixo risco para tromboembolismo1) Pacientes de baixo risco para tromboembolismo

Recomendações

* FR = idade avançada, imobilização prolongada, TEV prévio, câncer, intervenções de grande porte, trauma, obesidade, ICC, insuficiência 
venosa periférica, AVC, cateteres venosos centrais, doença inflamatória intestinal, síndrome nefrótica, gravidez e uso de estrógenos.
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

Grau de recomendação I, (D)
• Todos: investigar FR para DM
• > 45 anos, sobrepeso ou sintomas sugestivos de DM devem ter 1 glicemia 

em jejum
• Glicemia < 100 mg/dL: sem necessidade de preparo 
• Glicemia entre 100 e 125 mg/dL: creatinina < 12 meses, ECG, maior controle da PA
• Glicemia > 125 mg/dL ou diagnóstico de DM: creatinina < 12 meses, ECG, 

maior controle da PA, investigação de disautonomia
• Glicemia > 220 mg/dL, considerar adiamento da intervenção
• Para os pacientes com glicemia > 125 encaminhar ao endocrinologista no 

pós-operatório
• Momento ideal de suspender as medicações orais antes da operação

– Biguanidas: 24 a 48 horas; sulfoniluréias: 1a geração – 48 a 72 horas; 2a e 3a

geração – no dia da operação; glitazonas: 24 a 48 horas; tiazolidinedionas:
no dia da intervenção; acarbose: 24 horas; glinidas: no dia da cirurgia;
insulina NPH: dose noturna pode ser mantida; na manhã seguinte, 
administrar 1/3 a 2/3 da dose, dependendo do horário da operação

Pré-operatório

Controle glicêmico

Grau de recomendação IIa
• Se cirurgia > 1 hora ou classes II e III da ACP: 1 

glicemia na indução; (D)
• Insulina EV para todos DM tipos 1 e 2 submetidos à 

cirurgia > 1 hora ou descontrolados; (D)
• Controle rigoroso de glicemia (entre 80 e 110 mg/dL) 

Medir o K se glicemia > 110 mg/dL e monitorá-lo pelo 
menos 1 vez ao dia; (B)

• A transição de insulina EV para VO pode ser fora 
da UTI, mantendo o mesmo alvo e considerando 
acompanhamento do endocrinologista. Medir a glicemia 
1 hora após a retirada da BIC de insulina seguida por, no 
mínimo, 3 glicemias pré-prandiais/dia ou de 6/6 horas, 
quando em jejum; (B)

Grau de recomendação IIaGrau de recomendação IIa

Intra e pós-operatório

Considerações anestésicas e o intra-operatório

Grau de recomendação IIa, (A)
• Quando possível, o bloqueio 

do neuroeixo deve ser 
preferível à anestesia geral 

Escolha da técnica 
anestésica

Grau de recomendação I, (B)
• Preferir medicamentos de 

rápido início, curta duração 
e reduzido efeito residual

Escolha do agente 
anestésico

Grau de recomendação I, (C)
• A nitroglicerina deve ser 

usada apenas para controle 
da PA em coronariopatas

Nitroglicerina
intra-operatória 

Grau de recomendação I, (A)
• Manutenção de normotermia 

perioperatória para a prevenção 
de eventos cardíacos 

Manutenção da 
temperatura corporal 

1) Cateter de artéria pulmonar
Grau de recomendação IIa
• Correção de aneurisma de aorta abdominal; (D)
• Cardiopata descompensado em cirurgia de grande 

porte; (B)
2) Pressão arterial invasiva 
• Pacientes com instabilidade hemodinâmica, 

cardiopatia grave e/ou operações de grande 
porte. Grau de recomendação I, (D)

• Portadores de MP definitivo. Grau de 
recomendação IIb, (D)

Cateteres

• Pacientes de alto 
risco e operação de 
grande porte. Grau de 
recomendação IIb, (D)

Balão intra-aórtico
1) Monitorização do segmento ST
• Perioperatório de pacientes de alto risco. Grau de 

recomendação IIb, (C)
2) Infarto agudo do miocárdio (IAM) perioperatório
• Pacientes com risco intermediário e alto de natureza 

isquêmica devem permanecer em unidades semi/
intensivas com ECG e troponina 1 vez ao dia até o 
terceiro pós-operatório. Grau de recomendação I, (A)

• Se não houver troponina, substituir por CKMB/CPK 
de 8 em 8 horas. Grau de recomendação I, (B)

Monitorização perioperatória

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – I Diretriz de Avaliação Perioperatória – 2007
http://publicacoes.cardiol.br
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I Diretriz de Avaliação Perioperatória

Grau de recomendação I, (D)
• Todos: investigar FR para DM
• > 45 anos, sobrepeso ou sintomas sugestivos de DM devem ter 1 glicemia 

em jejum
• Glicemia < 100 mg/dL: sem necessidade de preparo 
• Glicemia entre 100 e 125 mg/dL: creatinina < 12 meses, ECG, maior controle da PA
• Glicemia > 125 mg/dL ou diagnóstico de DM: creatinina < 12 meses, ECG, 

maior controle da PA, investigação de disautonomia
• Glicemia > 220 mg/dL, considerar adiamento da intervenção
• Para os pacientes com glicemia > 125 encaminhar ao endocrinologista no 

pós-operatório
• Momento ideal de suspender as medicações orais antes da operação

– Biguanidas: 24 a 48 horas; sulfoniluréias: 1a geração – 48 a 72 horas; 2a e 3a

geração – no dia da operação; glitazonas: 24 a 48 horas; tiazolidinedionas:
no dia da intervenção; acarbose: 24 horas; glinidas: no dia da cirurgia;
insulina NPH: dose noturna pode ser mantida; na manhã seguinte, 
administrar 1/3 a 2/3 da dose, dependendo do horário da operação

Pré-operatório

Controle glicêmico

Grau de recomendação IIa
• Se cirurgia > 1 hora ou classes II e III da ACP: 1 

glicemia na indução; (D)
• Insulina EV para todos DM tipos 1 e 2 submetidos à 

cirurgia > 1 hora ou descontrolados; (D)
• Controle rigoroso de glicemia (entre 80 e 110 mg/dL) 

Medir o K se glicemia > 110 mg/dL e monitorá-lo pelo 
menos 1 vez ao dia; (B)

• A transição de insulina EV para VO pode ser fora 
da UTI, mantendo o mesmo alvo e considerando 
acompanhamento do endocrinologista. Medir a glicemia 
1 hora após a retirada da BIC de insulina seguida por, no 
mínimo, 3 glicemias pré-prandiais/dia ou de 6/6 horas, 
quando em jejum; (B)

Intra e pós-operatório

Considerações anestésicas e o intra-operatório

Grau de recomendação IIa, (A)
• Quando possível, o bloqueio 

do neuroeixo deve ser 
preferível à anestesia geral 

Grau de recomendação IIa, (A)Grau de recomendação IIa, (A)

Escolha da técnica 
anestésica

Grau de recomendação I, (B)
• Preferir medicamentos de 

rápido início, curta duração 
e reduzido efeito residual

Grau de recomendação I, (B)Grau de recomendação I, (B)

Escolha do agente 
anestésico

Grau de recomendação I, (C)
• A nitroglicerina deve ser 

usada apenas para controle 
da PA em coronariopatas

Grau de recomendação I, (C)Grau de recomendação I, (C)

Nitroglicerina
intra-operatória 

Grau de recomendação I, (A)
• Manutenção de normotermia 

perioperatória para a prevenção 
de eventos cardíacos 

Grau de recomendação I, (A)Grau de recomendação I, (A)

Manutenção da 
temperatura corporal 

1) Cateter de artéria pulmonar
Grau de recomendação IIa
• Correção de aneurisma de aorta abdominal; (D)
• Cardiopata descompensado em cirurgia de grande 

porte; (B)
2) Pressão arterial invasiva 
• Pacientes com instabilidade hemodinâmica, 

cardiopatia grave e/ou operações de grande 
porte. Grau de recomendação I, (D)

• Portadores de MP definitivo. Grau de 
recomendação IIb, (D)

1) Cateter de artéria pulmonar1) Cateter de artéria pulmonar

Cateteres

• Pacientes de alto 
risco e operação de 
grande porte. Grau de 
recomendação IIb, (D)

Pacientes de altoPacientes de alto

Balão intra-aórtico
1) Monitorização do segmento ST
• Perioperatório de pacientes de alto risco. Grau de 

recomendação IIb, (C)
2) Infarto agudo do miocárdio (IAM) perioperatório
• Pacientes com risco intermediário e alto de natureza 

isquêmica devem permanecer em unidades semi/
intensivas com ECG e troponina 1 vez ao dia até o 
terceiro pós-operatório. Grau de recomendação I, (A)

• Se não houver troponina, substituir por CKMB/CPK 
de 8 em 8 horas. Grau de recomendação I, (B)

Monitorização perioperatória

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – I Diretriz de Avaliação Perioperatória – 2007
http://publicacoes.cardiol.br
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Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do 
Segmento ST (II Edição, 2007)

Recomendações

Classe I: condições para as quais há evidências conclusivas, ou, na sua falta, consenso geral de que o 
procedimento é seguro, e útil/eficaz.
Classe II: condições para as quais há evidências conflitantes e/ou divergência de opinião sobre segu-
rança, e utilidade/eficácia do procedimento.
Classe IIa: peso ou evidência/opinião a favor do procedimento. A maioria aprova.
Classe IIb: segurança e utilidade/eficácia menos bem estabelecida, não havendo predomínio de opi-
niões a favor.
Classe III: condições para as quais há evidências e/ou consenso de que o procedimento não é útil/
eficaz e, em alguns casos, pode ser prejudicial.

Evidências

Nível A: dados obtidos a partir de múltiplos estudos randomizados de bom porte, concordantes e/ou 
de meta-análise robusta de estudos clínicos randomizados.
Nível B: dados obtidos a partir de metanálise menos robusta, com base em um único estudo randomi-
zado ou de estudos não-randomizados (observacionais).
Nível C: dados obtidos de opiniões consensuais de especialistas.
Nota: medicamentos não comercializados no país (apesar de muitos terem sido incluídos no texto do 
documento) não constam das recomendações.
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Nível C: dados obtidos de opiniões consensuais de especialistas.
Nota: medicamentos não comercializados no país (apesar de muitos terem sido incluídos no texto do 
documento) não constam das recomendações.
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Segmento ST (II Edição, 2007)

Estratificação de risco e condutas nas primeiras 
12 horas após a chegada do paciente ao hospital

Recomendação Classe I
• Todos devem realizar eletrocardiograma (ECG).

Idealmente, em até 10 minutos (nível de evidência: B)
• Deve ser repetido nos casos não-diagnósticos, em até 

6 horas (nível de evidência: C)

Eletrocardiograma

Recomendação Classe I
• Deve ser realizada no diagnóstico diferencial 

com outras doenças, quando houver suspeita de 
doenças de aorta, pericárdio, embolia pulmonar e 
valvopatias (nível de evidência: C)

• Nos casos de complicações mecânicas 
decorrentes de SIMI (nível de evidência: C)

• Ecocardiografia de estresse é uma alternativa ao 
TE na impossibilidade de o realizarem (nível de 
evidência: B)

Recomendação Classe IIa (nível de evidência: B)
• Pacientes em vigência de dor torácica podem ser 

avaliados por ecocardiograma em repouso, para 
determinar a origem isquêmica ou não da dor

Ecocardiografia

Recomendação Classe I (nível de evidência: C)
• Cintigrafia miocárdica de perfusão é uma 

alternativa ao teste ergométrico, nos pacientes 
com impossibilidade para realizá-lo

Recomendação Classe IIa (nível de evidência: A)
• Pacientes com dor torácica podem ser avaliados 

pela cintigrafia miocárdica de perfusão em 
repouso para determinar a origem isquêmica ou 
não da dor

Cardiologia nuclear 

Recomendação Classe I (nível de evidência: B)
• Todos devem ser avaliados e classificados em probabilidade 

alta, intermediária ou baixa de apresentarem SIMI (Tabela 1)
• Todos devem ser estratificados e classificados em risco alto, 

intermediário ou baixo de desenvolverem eventos cardíacos 
maiores

Recomendação Classe I (nível de evidência: B)Recomendação Classe I (nível de evidência: B)

História clínica e exame físico

(Ver tabela 1)

Recomendação Classe I (nível de 
evidência: B)
• Risco baixo e com marcadores 

normais devem ser encaminhados 
para teste ergométrico (TE) após 9 
horas, idealmente até 12 horas, em 
regime ambulatorial

• Na impossibilidade do TE ou nos casos 
de ECG não interpretável, pode ser 
estratificado com teste provocativo de 
isquemia com imagem

• Os protocolos devem ser adaptados às 
condições de cada paciente

Eletrocardiograma
de esforço 

Recomendação Classe I
• Marcadores bioquímicos de lesão miocárdica devem ser mensurados em todos com suspeita de SIMI, na admissão e repetidos pelo menos 

uma vez, 6 a 9 horas após (preferencialmente 9 a 12 horas), caso a primeira seja normal ou discretamente elevada (nível de evidência: B)
• CK-MB massa e troponinas são de escolha (nível de evidência: A)
Recomendação Classe IIa (nível de evidência: B)
• CK-MB atividade isolada ou em associação com CK pode ser utilizada se CK-MB massa ou troponina não estiverem disponíveis 
• Nos pacientes com outros fatores de alto risco, bem como em grupos de muito baixo risco, as troponinas podem ser dispensáveis
Recomendação Classe IIb (nível de evidência: B)
• Para pacientes que chegam precocemente à emergência (< 6 horas), mioglobina e subformas de CK-MB podem ser consideradas em 

adição a um marcador mais tardio (CK-MB ou troponina)
Recomendação Classe III (nível de evidência: A)
• Utilização da desidrogenase lática (DHL), aspartato aminotransferase (TGO) para detecção de necrose miocárdica em pacientes com 

suspeita de SIMI 

Marcadores bioquímicos 
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Estratificação de risco e condutas nas primeiras 
12 horas após a chegada do paciente ao hospital

Recomendação Classe I
• Todos devem realizar eletrocardiograma (ECG).

Idealmente, em até 10 minutos (nível de evidência: B)
• Deve ser repetido nos casos não-diagnósticos, em até 

6 horas (nível de evidência: C)

Eletrocardiograma
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com outras doenças, quando houver suspeita de 
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valvopatias (nível de evidência: C)

• Nos casos de complicações mecânicas 
decorrentes de SIMI (nível de evidência: C)

• Ecocardiografia de estresse é uma alternativa ao 
TE na impossibilidade de o realizarem (nível de 
evidência: B)

Recomendação Classe IIa (nível de evidência: B)
• Pacientes em vigência de dor torácica podem ser 

avaliados por ecocardiograma em repouso, para 
determinar a origem isquêmica ou não da dor
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• Cintigrafia miocárdica de perfusão é uma 
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com impossibilidade para realizá-lo
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alta, intermediária ou baixa de apresentarem SIMI (Tabela 1)
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normais devem ser encaminhados 
para teste ergométrico (TE) após 9 
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regime ambulatorial

• Na impossibilidade do TE ou nos casos 
de ECG não interpretável, pode ser 
estratificado com teste provocativo de 
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Recomendação Classe I
• Marcadores bioquímicos de lesão miocárdica devem ser mensurados em todos com suspeita de SIMI, na admissão e repetidos pelo menos 

uma vez, 6 a 9 horas após (preferencialmente 9 a 12 horas), caso a primeira seja normal ou discretamente elevada (nível de evidência: B)
• CK-MB massa e troponinas são de escolha (nível de evidência: A)
Recomendação Classe IIa (nível de evidência: B)
• CK-MB atividade isolada ou em associação com CK pode ser utilizada se CK-MB massa ou troponina não estiverem disponíveis 
• Nos pacientes com outros fatores de alto risco, bem como em grupos de muito baixo risco, as troponinas podem ser dispensáveis
Recomendação Classe IIb (nível de evidência: B)
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Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do 
Segmento ST (II Edição, 2007)

ECG: na admissão e no mínimo 
mais 1 em até 6 horas

Marcadores bioquímicos: na admissão, 
6 a 9 horas, opcional na 4a hora e 12a hora

Ergometria: pacientes de baixo risco, após 
6 horas de observação e em até 12 horas

Ecocardiografia: afastar outros 
diagnósticos ou suspeita de complicação

Teste provocativo de isquemia por imagem 
(ecocardiografia/cintigrafia): alternativa ao TE

Sumário da utilização dos exames subsidiários 
no IAM sem supradesnível de ST e na AI

Sem dor, clinicamente estável, ECG normal ou sem alterações agudas, 
marcadores bioquímicos normais e/ou teste provocativo de isquemia negativo

Critérios de alta para pacientes de baixo risco, 
nas primeiras 12 horas de estratificação

Tabela 1. Estratificação de risco de morte ou infarto em pacientes com síndrome isquêmica aguda sem supradesnível 
do segmento ST

Características Alto Moderado Baixo

História Idade > 75 anos
Dor progressiva, sintomas nas últimas 
48 horas

Idade 70 a 75 anos
Infarto prévio, doença vascular 
periférica, diabetes melito, cirurgia de 
revascularização, uso prévio de AAS

Dor precordial Dor prolongada (> 20 min), em repouso, que 
persiste no momento da avaliação

Prolongada (> 20 min), em repouso, 
mas sem dor no momento da avaliação, 
ou que desaparece com o uso de nitrato 
sublingual

Sintomas novos de angina 
classe III ou IV da CCS nas 
últimas 2 semanas sem dor em 
repouso prolongado (> 20 min)

Exame físico Edema pulmonar, piora ou surgimento de 
sopro de regurgitação mitral, B3, hipotensão, 
bradicardia e taquicardia

Eletrocardiogramas Infradesnível do segmento ST > 0,5 mm 
(associado ou não com angina), alteração 
dinâmica do ST, bloqueio completo de ramo, 
novo ou presumidamente novo. Taquicardia 
ventricular sustentada

Inversão em que T > 2 mm, 
ondas Q patológicas 

Normal ou inalterado durante o 
episódio de dor

Marcadores séricos 
de isquemia

Acentuadamente elevados Elevação discreta Normais

Tnlc, TnTc ou CK-MB (preferencialmente massa) elevados = acima do percentil 99; elevação discreta = acima do nível de detecção e inferior ao percentil 99. CCS – Canadian Cardiovascular Society.

Além da forma de estratificação contida na tabela 1, a aplicação de escores de risco pode contribuir para tomada de decisão em cada paciente específico.
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6 horas de observação e em até 12 horas

Ecocardiografia: afastar outros 
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Critérios de alta para pacientes de baixo risco, 
nas primeiras 12 horas de estratificação
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do segmento ST
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História Idade > 75 anos
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Idade 70 a 75 anos
Infarto prévio, doença vascular 
periférica, diabetes melito, cirurgia de 
revascularização, uso prévio de AAS

Dor precordial Dor prolongada (> 20 min), em repouso, que 
persiste no momento da avaliação

Prolongada (> 20 min), em repouso, 
mas sem dor no momento da avaliação, 
ou que desaparece com o uso de nitrato 
sublingual

Sintomas novos de angina 
classe III ou IV da CCS nas 
últimas 2 semanas sem dor em 
repouso prolongado (> 20 min)

Exame físico Edema pulmonar, piora ou surgimento de 
sopro de regurgitação mitral, B3, hipotensão, 
bradicardia e taquicardia

Eletrocardiogramas Infradesnível do segmento ST > 0,5 mm 
(associado ou não com angina), alteração 
dinâmica do ST, bloqueio completo de ramo, 
novo ou presumidamente novo. Taquicardia 
ventricular sustentada
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Normal ou inalterado durante o 
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Marcadores séricos 
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Acentuadamente elevados Elevação discreta Normais

Tnlc, TnTc ou CK-MB (preferencialmente massa) elevados = acima do percentil 99; elevação discreta = acima do nível de detecção e inferior ao percentil 99. CCS – Canadian Cardiovascular Society.

Além da forma de estratificação contida na tabela 1, a aplicação de escores de risco pode contribuir para tomada de decisão em cada paciente específico.
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Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do 
Segmento ST (II Edição, 2007)

Condutas nos pacientes de risco intermediário e alto

Recomendação Classe I 
• Risco intermediário e alto. Não-diidropiridínico em casos de contra-indicação aos 

betabloqueadores (nível de evidência: B)
• Angina variante (Prinzmetal) (nível de evidência: B)
Recomendação classe IIa (nível de evidência: B)
• Diidropiridínicos de ação prolongada na presença de isquemia refratária para pacientes 

em uso adequado de nitratos e betabloqueadores e sem disfunção ventricular
Recomendação classe IIb (nível de evidência: B)
• Não-diidropiridínicos de ação prolongada como substitutos aos betabloqueadores
• Diidropiridínicos de início de ação rápida para pacientes já em uso adequado de 

betabloqueadores em pacientes de alto risco
Recomendação classe III (nível de evidência: B)
• Diidropiridínicos de início de ação rápida em pacientes sem uso adequado de 

betabloqueadores

Antagonistas dos canais de cálcio

Recomendação Classe I (nível de evidência: B)
• Betabloqueadores via oral em pacientes de risco 

intermediário e alto
Recomendação Classe IIb (nível de evidência: B)
• Betabloqueadores endovenosos em pacientes de 

risco intermediário e alto

Recomendação Classe I (nível de evidência: B)

Betabloqueadores adrenérgicos

Recomendação Classe I (nível de evidência: C)
• Risco intermediário e alto, exceto nas contra-

indicações (pressão arterial sistólica < 100 mmHg ou 
uso de sildenafil nas últimas 24 horas)

Recomendação Classe I (nível de evidência: C)Recomendação Classe I (nível de evidência: C)

Nitratos

Recomendação Classe I 
• Morfina em pacientes de risco intermediário e alto 

(nível de evidência C)
• Benzodiazepínicos em pacientes de alto risco (nível 

de evidência C)
Recomendação Classe IIa (nível de evidência: C)
• Benzodiazepínicos em pacientes de risco 

intermediário

Analgesia e sedação 

Recomendação Classe I 
(nível de evidência: C)
• Risco intermediário e alto

Recomendação Classe I 

Oxigenoterapia

Recomendação Classe I (nível de 
evidência: C)
• Riscos intermediário e alto devem ser 

internados em UCO, idealmente, até 
que a conduta definitiva seja tomada 

Recomendação Classe I (nível de Recomendação Classe I (nível de 

Internação e alta da 
Unidade Coronária de 

Terapia Intensiva (UCO)
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• Risco intermediário e alto, exceto nas contra-

indicações (pressão arterial sistólica < 100 mmHg ou 
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Recomendação Classe I (nível de evidência: A)
• Heparina não fracionada (HNF) em todos os pacientes
• Heparina de baixo peso molecular (HBPM) em todos os pacientes
Recomendação Classe IIa
• Enoxaparina preferencialmente à HNF, a não ser que a cirurgia de revascularização miocárdica esteja planejada para as próximas 

24 horas (nível de evidência: A)
• Não realizar uso alternado ou concomitante de HNF e HBPM (nível de evidência: B)

Antitrombínicos

Recomendação Classe I (nível de 
evidência: A)
• AAS em todos os pacientes

Recomendação Classe I (nível de Recomendação Classe I (nível de 

Ácido acetilsalicílico
Recomendação Classe I
• Adição de clopidogrel ao AAS em risco 

intermediário e alto (nível de evidência: A)
• Adição de ticlopidina ao AAS em risco 

intermediário e alto (nível de evidência: C)
• Tienopiridínicos em pacientes com contra-indicação 

ao AAS (nível de evidência: B)

Recomendação Classe IRecomendação Classe I

Derivados tienopiridínicos

Antagonista dos receptores 
da glicoproteína IIb/IIIa

Recomendação Classe I (nível de evidência: A)
• Alto risco. Uso de abciximab e tirofiban quando se 

opta por não ministrar tienopiridínicos
Recomendação Classe IIb (nível de evidência: B)
• Alto risco. Uso de abciximab em adição a AAS e 

tienopiridínicos

Recomendação Classe I (nível de evidência: A)Recomendação Classe I (nível de evidência: A)

Para pacientes com estratégia 
intervencionista precoce

Recomendação Classe IIa (nível de evidência: B)
• Alto risco. Uso de tirofiban quando se opta por não administrar tienopiridínicos
Recomendação Classe IIb (nível de evidência: B)
• Alto risco. Uso de tirofiban em adição a AAS e tienopiridínicos
Recomendação Classe III (nível de evidência B)
• Abciximab de rotina em pacientes de alto risco
• Abciximab ou tirofiban em pacientes de risco intermediário

Recomendação Classe IIa (nível de evidência: B)Recomendação Classe IIa (nível de evidência: B)

Para paciente com estratégia conservadora

Agentes antiplaquetários

Recomendação Classe I 
• Inibidores da ECA em risco intermediário e alto com disfunção ventricular esquerda, hipertensão ou 

diabetes melito (nível de evidência: A)
• Bloqueadores dos receptores da angiotensina II em pacientes de risco intermediário e alto com contra-

indicação aos inibidores da ECA (nível de evidência: C)
Recomendação Classe IIa (nível de evidência B)
• Inibidores da ECA em todos os pacientes de risco intermediário e alto 

Inibidores do sistema renina-angiotensina
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Recomendação Classe I (nível de evidência: A)
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Derivados tienopiridínicos
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Recomendação Classe I (nível de evidência: A)
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tienopiridínicos
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Recomendação Classe IIa (nível de evidência: B)
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Recomendação Classe III (nível de evidência B)
• Abciximab de rotina em pacientes de alto risco
• Abciximab ou tirofiban em pacientes de risco intermediário

Para paciente com estratégia conservadora

Agentes antiplaquetários

Recomendação Classe I 
• Inibidores da ECA em risco intermediário e alto com disfunção ventricular esquerda, hipertensão ou 

diabetes melito (nível de evidência: A)
• Bloqueadores dos receptores da angiotensina II em pacientes de risco intermediário e alto com contra-

indicação aos inibidores da ECA (nível de evidência: C)
Recomendação Classe IIa (nível de evidência B)
• Inibidores da ECA em todos os pacientes de risco intermediário e alto 

Inibidores do sistema renina-angiotensina
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Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do 
Segmento ST (II Edição, 2007)

Recomendação Classe I (nível de evidência: A)
• Risco intermediário e alto
Recomendação Classe III (nível de evidência: C)
• Não se deve indicar a angiografia coronária de rotina – 

mesmo para pacientes com risco intermediário/alto, nas 
seguintes situações: co-morbidade importante ou reduzida, 
expectativa de vida e em pacientes que recusam tratamento 
por revascularização miocárdica

Observação 1 – As recomendações de classe I para angiografia 
coronária são especialmente realçadas quando ocorrem 
instabilidade hemodinâmica e/ou elétrica, refratariedade ao 
tratamento medicamentoso otimizado e recorrência espontânea 
ou provocada (testes não-invasivos de estresse) de isquemia 
miocárdica, subjetiva ou objetivamente detectada

Recomendação Classe I (nível de evidência: A)

Estudo hemodinâmico e cineangiocardiográfico

Recomendação Classe I (nível de evidência: B)
• TE em risco intermediário 
Recomendação Classe IIb (nível de evidência: C)
• TE em alto risco após 48 horas
Recomendação classe III (nível de evidência: C)
• TE em alto risco antes de 48 horas

Teste ergométrico (TE)

Recomendação Classe I (nível de evidência: B)
• O ecocardiograma transtorácico é exame de eleição em risco intermediário ou alto
• Ecocardiografia de estresse em pacientes nos quais persistem dúvidas, após serem 

submetidos ao TE
Recomendação Classe IIa (nível de evidência: B)
• Em circunstâncias especiais, necessita ser substituído ou complementado pelo 

exame transesofágico
• Ecocardiografia de estresse como alternativa ao TE
• Ecocardiografia transtorácica contrastada em pacientes com imagem subótima ou 

para delineamento de bordos endocárdicos durante a ecocardiografia sob estresse
Recomendação Classe IIb (nível de evidência: B)
• Ecocardiograma sob estresse com microbolhas em risco intermediário nas quais 

persistem dúvidas após a realização de TE
Recomendação Classe III
• Ecocardiografia de estresse em pacientes de alto risco (nível de evidência: C)
• Ecocardiograma sob estresse com microbolhas em pacientes com alto risco 

(nível de evidência: C)

Exames ecocardiográficos

Recomendação Classe I
• Risco intermediário no qual persistem dúvidas após a realização de TE ou há impossibilidade de submeter-se 

ao TE (nível de evidência: B)
• Para identificação da presença/extensão de isquemia em pacientes que não podem realizar cateterismo ou 

quando os resultados deste não são suficientes para o estabelecimento de condutas (nível de evidência: B)
• Após o cateterismo, para identificação da artéria relacionada ao evento (região a ser revascularizada) e/ou 

estratificação de risco (nível de evidência: A)
• Em pacientes com regiões ventriculares discinéticas, em que se torna necessário comprovar ou excluir a 

presença de miocárdio viável, para guiar a conduta terapêutica (nível de evidência: A)
Recomendação Classe IIb (nível de evidência: B)
• Como primeira opção ao TE
Recomendação Classe III
• Alto risco antes de 48 horas de estabilização do paciente (nível de evidência: C)

Cintigrafia miocárdica de perfusão 

Recomendação Classe I
• Risco intermediário e alto para avaliar a função 

ventricular (nível de evidência: A)
Recomendação Classe IIa
• Risco intermediário e alto para identificação de 

envolvimento do ventrículo direito (nível de evidência: C)

Angiocardiografia nuclear

Diagnóstico e estratificação de risco com métodos complementares
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Segmento ST (II Edição, 2007)
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Diagnóstico e estratificação de risco com métodos complementares
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Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do 
Segmento ST (II Edição, 2007)

 Recomendação Classe I (nível de evidência: B)
• Uni ou biarteriais, com significante lesão proximal em ADA e com grande área de miocárdio em risco por testes funcionais
• Multiarteriais, anatomia coronária favorável, função ventricular normal e sem diabetes melito
Recomendação Classe IIa
• Uni ou biarteriais, mas sem envolvimento proximal da ADA, porém com moderada área de miocárdio em risco e isquemia pelos 

testes funcionais (nível de evidência: C)
• Lesão focal ou múltiplas estenoses em enxertos aortocoronários de veia safena e que são candidatos de alto risco para 

reoperação (nível de evidência: B)
Recomendação Classe IIb (nível de evidência: B)
• Tri ou biarteriais, lesão proximal de ADA, função do VE deprimida (FE< 50%) ou diabetes melito, mas com anatomia 

favorável para abordagem percutânea
Recomendação Classe III (nível de evidência: C)
• Estenoses coronárias insignificantes hemodinamicamente (redução de diâmetro luminal < 50%)
• Significante lesão em tronco de coronária esquerda que são candidatos à cirurgia
• Uni ou biarteriais sem significante lesão proximal em ADA, ou com sintomas atípicos para isquemia miocárdica, ou que não 

receberam terapia clínica adequada, ou em quem não se demonstrou isquemia por testes funcionais

Intervenção coronária percutânea (ICP)

Para pacientes com risco intermediário e alto
Recomendação Classe I (nível de evidência: A)
• Lesão de tronco da artéria coronária esquerda
• Triarterial com função ventricular esquerda (VE) diminuída (fração de ejeção < 0,50)
• Biarterial com comprometimento proximal da artéria descendente anterior (ADA) e função VE diminuída (fração de ejeção 

< 0,50) ou com isquemia provocada
• Uni ou biarterial, sem comprometimento proximal da ADA, com critérios de alto risco nos testes não-invasivos e extensa 

área de miocárdio em risco (pode receber tratamento alternativo com intervenção coronária percutânea (ICP)
Recomendação Classe IIa 
• Uni ou biarterial sem comprometimento proximal da ADA, mas com área moderada de musculatura viável e isquemia nos 

testes não-invasivos (pode receber tratamento alternativo com ICP) (nível de evidência: B)
• Uniarterial com comprometimento proximal importante da ADA (pode receber tratamento alternativo com ICP)
• Multiarterial em diabéticos (nível de evidência: B)
• Reoperação para pacientes com estenoses múltiplas em enxertos, particularmente quando houver comprometimento do 

fluxo para a ADA (nível de evidência: C)
Recomendação Classe III
• Estenoses coronárias não-significativas (< 50%) (nível de evidência: C)

Cirurgia de revascularização miocárdica 

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável 
e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST (II Edição, 2007)

http://publicacoes.cardiol.br
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III Diretriz sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio

Resumo das recomendações

Classe I: evidência ou concordância geral de que o tratamento é benéfico, útil e eficaz.
Classe II: evidência conflitante e/ou divergência de opinião quanto à utilidade e à eficácia do tratamento.
Classe IIa: forças das evidências/opiniões em favor da utilidade e da eficácia.
Classe IIb: forças das evidências/opiniões menos bem estabelecidas quanto à utilidade e à eficácia.
Classe III: evidência ou concordância geral de que o tratamento não é útil/eficaz e, em alguns casos, 
pode ser prejudicial.
Nível de evidência A: presença de múltiplos estudos clínicos randomizados.
Nível de evidência B: presença de um único estudo clínico randomizado ou de estudos não-randomizados.
Nível de evidência C: consenso de especialistas.

Atendimento pré-hospitalar
Tabela 1. Recomendações

Procedimento – Atendimento pré-hospitalar Classe Nível de evidência

Oxigenoterapia
 - Congestão pulmonar e/ou saturação de oxigênio abaixo de 90%

I C

Ácido acetilsalicílico I C

Analgesia com morfina I C

Nitrato sublingual I C

Betabloqueadores I C

Oxigenoterapia
 - Todos nas primeiras 3 e 6 horas

IIa C

Oxigenoterapia
 - Todos após 6 horas

IIb C

Antiarrítmico IIb C

Obs.: Não existem estudos controlados para os fármacos utilizados no tratamento pré-hospitalar.

����������������������������

Tabela 2. Recomendações

Procedimento – Fibrinólise pré-hospitalar Classe Nível de evidência

Reperfusão pré-hospitalar (ambulância) com retardo > 180 minutos para hospital sem hemodinâmica IIa B

Transferência para angioplastia primária em hospital terciário com retardo de até 180 minutos IIa B
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III Diretriz sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio

IAM com supradesnível ST Pontos

- Idade:

� 75 anos 3

65-74 anos 2

- História de diabetes, hipertensão ou angina 1

- Exame físico:
PAS < 100 mmHg
FC > 100 bpm/min

3
2

Classe Killip II-IV 2

Peso > 67 kg 1

- Supradesnível do segmento ST anterior ou BCRE 1

- Tempo para terapia de reperfusão > 4h 1

Total 14

Obs.: IAM = infarto agudo do miocárdio; PAS = pressão arterial sistólica; 
FC = freqüência cardíaca; BCRE = bloqueio completo de ramo esquerdo.

Estratificação de risco

Atendimento na Unidade de Emergência: 
diagnóstico e estratificação de risco

��������������������������������������������������������������������������

Diagnóstico Marcadores bioquímicos 
de lesão miocárdica

Monitorização eletrocardiográfica 
na fase aguda

�������������������������

Tabela 3. Escore de risco: TIMI RISK
Procedimento – Diagnóstico e estratificação de risco Classe

História e exame físico I

ECG à admissão I

ECG = eletrocardiograma.

� �����������

Tabela 4. Recomendações

Procedimento – Marcadores bioquímicos 
de lesão miocárdica 

Classe

Utilização para avaliação prognóstica IIa

Utilização para o diagnóstico de reperfusão à beira do leito IIa

UtiIização da mioglobina para afastar o diagnóstico de IAM 
em pacientes com ECG duvidoso nas seis primeiras horas 

IIa

Utilização para comprovar diagnóstico de infarto com 
supradesnível do ST

III

ECG = eletrocardiograma; IAM = infarto agudo do miocárdio.

��������������������������������������������

Tabela 5. Recomendações

Detecção de arritmias cardíacas

(Ver tabela 3) (Ver tabela 4) (Ver tabela 5)
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IAM com supradesnível ST Pontos

- Idade:

� 75 anos 3

65-74 anos 2

- História de diabetes, hipertensão ou angina 1

- Exame físico:
PAS < 100 mmHg
FC > 100 bpm/min

3
2

Classe Killip II-IV 2

Peso > 67 kg 1

- Supradesnível do segmento ST anterior ou BCRE 1

- Tempo para terapia de reperfusão > 4h 1

Total 14

Obs.: IAM = infarto agudo do miocárdio; PAS = pressão arterial sistólica; 
FC = freqüência cardíaca; BCRE = bloqueio completo de ramo esquerdo.

Estratificação de risco

Atendimento na Unidade de Emergência: 
diagnóstico e estratificação de risco

��������������������������������������������������������������������������

Diagnóstico Marcadores bioquímicos 
de lesão miocárdica

Monitorização eletrocardiográfica 
na fase aguda

�������������������������

Tabela 3. Escore de risco: TIMI RISK
Procedimento – Diagnóstico e estratificação de risco Classe

História e exame físico I

ECG à admissão I

ECG = eletrocardiograma.

� �����������

Tabela 4. Recomendações

Procedimento – Marcadores bioquímicos 
de lesão miocárdica 

Classe

Utilização para avaliação prognóstica IIa

Utilização para o diagnóstico de reperfusão à beira do leito IIa

UtiIização da mioglobina para afastar o diagnóstico de IAM 
em pacientes com ECG duvidoso nas seis primeiras horas 

IIa

Utilização para comprovar diagnóstico de infarto com 
supradesnível do ST

III

ECG = eletrocardiograma; IAM = infarto agudo do miocárdio.
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Tabela 5. Recomendações

Detecção de arritmias cardíacas

(Ver tabela 3) (Ver tabela 4) (Ver tabela 5)
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Tabela 6. Recomendações

Eletrocardiografia de alta resolução Classe

No pós-infarto do miocárdio (após o sétimo dia de evolução) com síncope de etiologia não esclarecida IIb

Rotina III

Estudo eletrofisiológico

Taquicardia ventricular não-sustentada em pacientes com IAM (2 semanas a 6 meses) associada à disfunção ventricular I

Expectativa de vida reduzida por doenças concomitantes III

Parada cardiorrespiratória relacionada à fase aguda do infarto do miocárdio (< 48 horas) e/ou associada a fatores reversíveis III

Eletrocardiografia dinâmica – sistema Holter

Síncopes, palpitações, pré-síncopes ou tonturas I

Recuperados de parada cardiorrespiratória IIa

Estratificação de risco para arritmias graves, morte súbita e morte cardíaca em pacientes pós-infartos com disfunção de ventrículo esquerdo (fração de ejeção < 40%)

Detecção de isquemia silenciosa e carga isquêmica no pós-infarto IIb

Avaliação de controle da FC em pacientes com FA IIb

Avaliação da variabilidade da FC em pacientes pós-IAM com função ventricular esquerda normal IIb

Episódios paroxísticos de dispnéia, dor precordial ou fadiga que não são explicados por outras causas IIb

Avaliação da variabilidade da FC em pacientes com FA ou marcapasso III

Rotina III

ECGAR = eletrocardiograma de alta resolução; IAM = infarto agudo do miocárdio; FC = freqüência cardíaca; FA = fibrilação atrial; IAM = infarto agudo do miocárdio.
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Tabela 7. Recomendações

Procedimento – Ecocardiografia Doppler Classe

Avaliação da função ventricular esquerda em pacientes com sinais de ICC na apresentação I

Suspeita de defeitos mecânicos, como ruptura de parede livre, CIV e insuficiência mitral I

No diagnóstico diferencial de dissecção aguda da aorta, derrame pericárdico ou embolia pulmonar I

Avaliação da função ventricular de rotina durante a fase hospitalar I

Ecocardiografia transtorácica contrastada para melhora do sinal Doppler, avaliação da função ventricular esquerda global 
e segmentar em pacientes com imagens subótimas

IIb

Ecocardiografia sob estresse farmacológico ou sob esforço antes da alta para estratificação de risco IIb

Ecocardiografia sob estresse farmacológico contrastada em pacientes com imagens subótimas em repouso IIb

Ecocardiografia contrastada para determinação da área infartada e prognóstico IIb

Ecocardiografia sob estresse entre o segundo e o terceiro dias após IAM III

Ecocardiografia sob estresse para avaliar angina pós-infarto III

Ecocardiografia sob estresse em pacientes que não estejam em classe funcional I da NYHA III

�������������������������
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Tabela 6. Recomendações

Eletrocardiografia de alta resolução Classe

No pós-infarto do miocárdio (após o sétimo dia de evolução) com síncope de etiologia não esclarecida IIb

Rotina III

Estudo eletrofisiológico
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Episódios paroxísticos de dispnéia, dor precordial ou fadiga que não são explicados por outras causas IIb

Avaliação da variabilidade da FC em pacientes com FA ou marcapasso III

Rotina III

ECGAR = eletrocardiograma de alta resolução; IAM = infarto agudo do miocárdio; FC = freqüência cardíaca; FA = fibrilação atrial; IAM = infarto agudo do miocárdio.
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Tabela 7. Recomendações
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IIb
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Ecocardiografia sob estresse entre o segundo e o terceiro dias após IAM III

Ecocardiografia sob estresse para avaliar angina pós-infarto III

Ecocardiografia sob estresse em pacientes que não estejam em classe funcional I da NYHA III
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Tabela 8. Recomendações

Procedimento – Teste ergométrico Classe

Indicado antes da alta hospitalar para os pacientes não submetidos a procedimento invasivo para avaliação de risco I

Pacientes que apresentam anormalidades no ECG basal (BRE, HVE, ritmo de marcapasso, pré-excitação de ST, uso de digital) III

Angina pós-IAM, insuficiência cardíaca, instabilidade hemodinâmica, arritmia severa, outras condições não-cardíacas que 
limitem o paciente para o exercício

III

ECG = eletrocardiograma; BRE= bloqueio de ramo esquerdo; HVE = hipertrofia ventricular esquerda; IAM = infarto agudo do miocárdio.

������������������������������������������������������

Tabela 9. Recomendações

Procedimento – Medicina nuclear Classe

Indicada antes da alta hospitalar para aqueles não submetidos a procedimento invasivo, para avaliação de risco I

Avaliação complementar, após o cateterismo cardíaco, nos casos de dúvida, com vistas à eventual revascularização 
miocárdica

I

Avaliação da dor torácica com suspeita de IAM, em pacientes com ECG normal ou não-diagnóstico IIa

IAM = infarto agudo do miocárdio; ECG = eletrocardiograma.

��������������������

Tabela 10. Recomendações

Procedimento – Cinecoronariografia Classe

Pacientes com isquemia espontânea (angina aos pequenos esforços) ou induzida em teste provocativo I

Presença de instabilidade hemodinâmica, de complicações mecânicas, insuficiência cardíaca congestiva estabelecida ou 
episódica (reversão completa), depressão da fração de ejeção (< 0,40) ou arritmia ventricular grave 

I

Cinecoronariografia de rotina antes da alta hospitalar em hospitais com laboratório de hemodinâmica disponível IIa

Cinecoronariografia de rotina antes da alta hospitalar em hospitais sem laboratório de hemodinâmica IIb

Pacientes assintomáticos, com disfunção renal, sem evidência de isquemia na investigação não-invasiva, nos quais a 
cinecoronariografia pode agravar a função renal

III
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Tabela 8. Recomendações

Procedimento – Teste ergométrico Classe

Indicado antes da alta hospitalar para os pacientes não submetidos a procedimento invasivo para avaliação de risco I

Pacientes que apresentam anormalidades no ECG basal (BRE, HVE, ritmo de marcapasso, pré-excitação de ST, uso de digital) III

Angina pós-IAM, insuficiência cardíaca, instabilidade hemodinâmica, arritmia severa, outras condições não-cardíacas que 
limitem o paciente para o exercício

III

ECG = eletrocardiograma; BRE= bloqueio de ramo esquerdo; HVE = hipertrofia ventricular esquerda; IAM = infarto agudo do miocárdio.
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Tabela 9. Recomendações

Procedimento – Medicina nuclear Classe

Indicada antes da alta hospitalar para aqueles não submetidos a procedimento invasivo, para avaliação de risco I

Avaliação complementar, após o cateterismo cardíaco, nos casos de dúvida, com vistas à eventual revascularização 
miocárdica

I

Avaliação da dor torácica com suspeita de IAM, em pacientes com ECG normal ou não-diagnóstico IIa

IAM = infarto agudo do miocárdio; ECG = eletrocardiograma.
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Tabela 10. Recomendações

Procedimento – Cinecoronariografia Classe

Pacientes com isquemia espontânea (angina aos pequenos esforços) ou induzida em teste provocativo I

Presença de instabilidade hemodinâmica, de complicações mecânicas, insuficiência cardíaca congestiva estabelecida ou 
episódica (reversão completa), depressão da fração de ejeção (< 0,40) ou arritmia ventricular grave 

I

Cinecoronariografia de rotina antes da alta hospitalar em hospitais com laboratório de hemodinâmica disponível IIa

Cinecoronariografia de rotina antes da alta hospitalar em hospitais sem laboratório de hemodinâmica IIb

Pacientes assintomáticos, com disfunção renal, sem evidência de isquemia na investigação não-invasiva, nos quais a 
cinecoronariografia pode agravar a função renal

III
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Tabela 11. Recomendações

Procedimento – Hipoxemia, dor e ansiedade Classe Nível de evidência

Oxigenoterapia de rotina em pacientes com congestão pulmonar e/ou saturação de oxigênio abaixo de 90% I C

Morfina por via intraventricular para alívio do sintoma doloroso I C

Oxigenoterapia – todos nas primeiras 3 a 6 horas IIa C

Oxigenoterapia – todos após 6 horas IIb C

���������������������������������������������������������

Tabela 12. Recomendações

Procedimento – Aspirina e derivados tienopiridínicos Classe Nível de evidência

Aspirina em todos os pacientes com IAM I A

Tienopiridínicos, de preferência o clopidogrel, em substituição à aspirina nos casos de intolerância ou hipersensibilidade a esta I C

Tienopiridínicos, de preferência o clopidogrel, com ICP primária + implante de stent por um tempo mínimo de 4 semanas* I C

IAM = infarto agudo do miocárdio; ICP = intervenção coronária percutânea. * Pelo menos 6 meses no caso de  farmacológicos.

��������������������������������������������������������

Tabela 13. Recomendações

Procedimento – Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa Classe Nível de evidência

Na intervenção coronária percutânea com balão I B

Na intervenção coronária percutânea com stent em lesões com alto risco de trombose IIa B

Na intervenção coronária com stent para todos IIb B

Como terapia de reperfusão isolada III B

����������

Tabela 14. Recomendações

Procedimento – Heparina Classe Nível de evidência

Heparina não-fracionada concomitante ao tratamento com trombolíticos fibrino-específicos I B

Revascularização percutânea ou cirúrgica I C

Todos os pacientes não tratados com fibrinolíticos IIa B

Heparina com fibrinolíticos não-seletivos com alto risco de embolismo sistêmico – heparina não fracionada é preferível IIa C

Fibrinolíticos não-seletivos, sem alto risco IIb B

Fibrinolíticos não-seletivos, sem alto risco, de rotina < 6 horas III C

Tratamento
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Tabela 13. Recomendações

Procedimento – Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa Classe Nível de evidência

Na intervenção coronária percutânea com balão I B
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Tabela 14. Recomendações

Procedimento – Heparina Classe Nível de evidência

Heparina não-fracionada concomitante ao tratamento com trombolíticos fibrino-específicos I B

Revascularização percutânea ou cirúrgica I C

Todos os pacientes não tratados com fibrinolíticos IIa B
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Tratamento
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Tabela 15. Recomendações

Procedimento – Nitratos Classe Nível de evidência

Nitratos por via endovenosa por 24 horas e após por via oral para dor de origem isquêmica, hipertensão arterial 
ou congestão pulmonar

I C

Nitratos no tratamento do infarto de ventrículo direito III C

Obs.: O uso de nitrato está contra-indicado em pacientes que fizeram uso de inibidores da fosfodiesterase para disfunção erétil nas últimas 24 horas (48 horas para tadala-

������������������
Tabela 17. Contra-indicações: betabloqueadores

- Freqüência cardíaca < 60 bpm

- Pressão sistólica < 100 mmHg

- Intervalo PR > 0,24 segundo

- Bloqueio atrioventricular de 2º e 3º graus

- História de asma ou doença pulmonar obstrutiva grave

- Doença vascular periférica grave

- Disfunção ventricular grave

Tabela 16. Recomendações

Betabloqueadores Classe
Nível de 

evidência

Sem contra-indicações, independentemente 
do emprego de procedimentos de reperfusão

I A

Sem contra-indicações e com fibrinolítico I B

Obs.: O uso de nitrato está contra-indicado em pacientes que fizeram uso de inibidores 
da fosfodiesterase para disfunção erétil nas últimas 24 horas (48 horas para tadalafila).
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Tabela 19. Recomendações

Procedimento – Bloqueadores dos canais de cálcio Classe Nível de evidência

Diltiazem ou veramapil em pacientes sem sinais de insuficiência cardíaca ou bloqueio atrioventricular e com 
contra-indicação aos betabloqueadores ou que não respondem a estes 

IIa C

Nifedipina de início de ação rápido III B

�����������������������

Tabela 18. Recomendações

Procedimento – Anticoagulação oral Classe Nível de evidência

Pacientes com FA persistente I B

Pacientes com trombo com características emboligênicas no ventrículo esquerdo I B

Pacientes portadores de síndromes trombofílicas I C

Pacientes com FA paroxística I B

Pacientes no pós-IAM com grande área acinética IIb C

Pacientes com trombo mural e ausência de características emboligênicas IIb C

Pacientes no pós-IAM com disfunção sistólica grave do ventrículo esquerdo, com ou sem insuficiência 
cardíaca congestiva

IIb C

FA = fibrilação atrial; IAM = infarto agudo do miocárdio.
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Tabela 20. Recomendações

Procedimento – IECA e bloqueadores AT1 Classe
Nível de 

evidência

IECA – fase aguda do infarto (início nas primeiras 24 horas e manutenção por tempo indeterminado). Alto risco 
(sinais/sintomas de IC, FE < 40% e infartos extensos)

I A

Bloqueadores AT1 em caso de intolerância aos IECA I A

IECA – fase aguda do infarto após estabilização hemodinâmica I A

Bloqueadores AT1 como alternativa aos IECA em pacientes com disfunção de VE IIa B

IECA = inibidores da enzima conversora da angiotensina; IC = insuficiência cardíaca; FE = fração de ejeção; VE = ventrículo esquerdo.
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Tabela 21. Recomendações

Procedimento – Estatinas Classe
Nível de 

evidência

Fase aguda do infarto – LDL � 130 mg/dL I B

Fase aguda do infarto – LDL 100-129 mg/dL IIa B

LDL = lipoproteína de baixa densidade.

Obs.: No paciente em uso crônico de estatina, o tratamento deve ser mantido. Evidências recentes (PROVE-IT) sugerem que, em pacientes mantidos com LDL-colesterol < 100 mg, 
quanto menor a taxa de colesterol plasmático, mais eficaz o resultado.
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Tabela 22. Recomendações

Procedimento – Terapias de reperfusão Classe Nível de evidência

Dor sugestiva de IAM
- Duração > 20 minutos e < 12 horas, não-responsiva a nitrato sublingual ECG
- Com supradesnível do segmento ST > 1 mm em pelo menos duas derivações contíguas
- Bloqueio de ramo (considerado novo ou presumivelmente novo)

Ausência de contra-indicação absoluta

I A

ECG acima com duração da dor entre 12 e 24 horas IIb A

IAM = infarto agudo do miocárdio; ECG = eletrocardiograma.

Fibrinolíticos
Intervenção coronariana 

percutânea (ICP)
Revascularização

cirúrgica

ICP primária ICP de salvamento ICP eletiva ICP facilitada 

(Ver tabela 22)

(Ver tabelas 23, 
24, 25 e 26)

(Ver tabela 27) (Ver tabela 29)

Terapias de reperfusão
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Tabela 20. Recomendações

Procedimento – IECA e bloqueadores AT1 Classe
Nível de 

evidência

IECA – fase aguda do infarto (início nas primeiras 24 horas e manutenção por tempo indeterminado). Alto risco 
(sinais/sintomas de IC, FE < 40% e infartos extensos)

I A

Bloqueadores AT1 em caso de intolerância aos IECA I A

IECA – fase aguda do infarto após estabilização hemodinâmica I A

Bloqueadores AT1 como alternativa aos IECA em pacientes com disfunção de VE IIa B

IECA = inibidores da enzima conversora da angiotensina; IC = insuficiência cardíaca; FE = fração de ejeção; VE = ventrículo esquerdo.
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Tabela 21. Recomendações

Procedimento – Estatinas Classe
Nível de 

evidência

Fase aguda do infarto – LDL � 130 mg/dL I B

Fase aguda do infarto – LDL 100-129 mg/dL IIa B

LDL = lipoproteína de baixa densidade.

Obs.: No paciente em uso crônico de estatina, o tratamento deve ser mantido. Evidências recentes (PROVE-IT) sugerem que, em pacientes mantidos com LDL-colesterol < 100 mg, 
quanto menor a taxa de colesterol plasmático, mais eficaz o resultado.
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Tabela 22. Recomendações

Procedimento – Terapias de reperfusão Classe Nível de evidência

Dor sugestiva de IAM
- Duração > 20 minutos e < 12 horas, não-responsiva a nitrato sublingual ECG
- Com supradesnível do segmento ST > 1 mm em pelo menos duas derivações contíguas
- Bloqueio de ramo (considerado novo ou presumivelmente novo)

Ausência de contra-indicação absoluta

I A

ECG acima com duração da dor entre 12 e 24 horas IIb A

IAM = infarto agudo do miocárdio; ECG = eletrocardiograma.

Fibrinolíticos
Intervenção coronariana 

percutânea (ICP)
Revascularização

cirúrgica

ICP primária ICP de salvamento ICP eletiva ICP facilitada 

(Ver tabela 22)

(Ver tabelas 23, 
24, 25 e 26)

(Ver tabela 27) (Ver tabela 29)

Terapias de reperfusão
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Tabela 23. Contra-indicações

Contra-indicações absolutas Contra-indicações relativas

AVC hemorrágico ou AVC de origem desconhecida em qualquer tempo Ataque isquêmico transitório nos últimos 6 meses

AVC isquêmico nos últimos 6 meses Terapia com anticoagulantes orais

Dano ou neoplasia no sistema nervoso central Gravidez ou período de pós-parto na última semana

Recente trauma maior/cirurgia/lesão encefálica (nos últimos 3 meses) Punções não-compressivas

Sangramento gastrointestinal no último mês Ressuscitação cardiopulmonar traumática

Discrasia sanguínea conhecida ou sangramento ativo 
(exceto menstruação)

Hipertensão arterial não-controlada (pressão arterial sistólica 
> 180 mmHg ou diastólica > 110 mmHg)

Suspeita de dissecção de aorta Doença hepática avançada

Doença terminal Endocardite infecciosa
Úlcera péptica ativa
Exposição prévia a SK (mais de 5 dias)
Gravidez

AVC = acidente vascular cerebral; SK = estreptoquinase.

Tabela 24. Dose dos fibrinolíticos

Tratamento Terapia antitrombótica

Estreptoquinase (SK) 1,5 milhão de unidades em 100 ml de soro glicosado a 5% ou 
solução salina a 0,9% em 30 a 60 minutos 

Nenhuma ou heparina não-fracionada para os infartos de grande 
extensão ou risco de tromboembolismo

Alteplase (tPA) 15 mg EV em bolo, seguidos por 0,75 mg/kg em 30 minutos e 
então 0,50 mg/kg em 60 minutos
A dose total não deve exceder 100 mg

Heparina não-fracionada por 24 a 48 horas

Reteplase (rPA) 10 unidades + 10 | unidades EV em duplo-bolo, separadas 
por 30 minutos entre as doses

Heparina não-fracionada por 24 a 48 horas

Tenecteplase (TNK-tPA) Bolo único:
30 mg se < 60 kg
35 mg se entre 60 kg e < 70 kg
40 mg se entre 70 kg e < 80 kg
45 mg se entre 80 kg < 90 kg
50 mg se > 90 kg de peso

Heparina não-fracionada por 24 a 48 horas

Aspirina deve ser dada para todos desde que não haja contra-indicação ao seu uso

EV = via endovenosa.

Tabela 25. Dose da heparina não fracionada 

Bolo IV: 60 U/kg com máximo de 4.000 U
Infusão contínua: 12 U/kg por 24 a 48 horas, no máximo 800 U/hora
Monitorização do TTPa com 3, 6, 12, e 24 horas após o início

TTPa-alvo: 50 a 70 segundos

IV = via intravenosa; TTPa = tempo de tromboplastina parcial ativada.
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Tabela 23. Contra-indicações

Contra-indicações absolutas Contra-indicações relativas

AVC hemorrágico ou AVC de origem desconhecida em qualquer tempo Ataque isquêmico transitório nos últimos 6 meses

AVC isquêmico nos últimos 6 meses Terapia com anticoagulantes orais

Dano ou neoplasia no sistema nervoso central Gravidez ou período de pós-parto na última semana

Recente trauma maior/cirurgia/lesão encefálica (nos últimos 3 meses) Punções não-compressivas

Sangramento gastrointestinal no último mês Ressuscitação cardiopulmonar traumática

Discrasia sanguínea conhecida ou sangramento ativo 
(exceto menstruação)

Hipertensão arterial não-controlada (pressão arterial sistólica 
> 180 mmHg ou diastólica > 110 mmHg)

Suspeita de dissecção de aorta Doença hepática avançada

Doença terminal Endocardite infecciosa
Úlcera péptica ativa
Exposição prévia a SK (mais de 5 dias)
Gravidez

AVC = acidente vascular cerebral; SK = estreptoquinase.

Tabela 24. Dose dos fibrinolíticos

Tratamento Terapia antitrombótica

Estreptoquinase (SK) 1,5 milhão de unidades em 100 ml de soro glicosado a 5% ou 
solução salina a 0,9% em 30 a 60 minutos 

Nenhuma ou heparina não-fracionada para os infartos de grande 
extensão ou risco de tromboembolismo

Alteplase (tPA) 15 mg EV em bolo, seguidos por 0,75 mg/kg em 30 minutos e 
então 0,50 mg/kg em 60 minutos
A dose total não deve exceder 100 mg

Heparina não-fracionada por 24 a 48 horas

Reteplase (rPA) 10 unidades + 10 | unidades EV em duplo-bolo, separadas 
por 30 minutos entre as doses

Heparina não-fracionada por 24 a 48 horas

Tenecteplase (TNK-tPA) Bolo único:
30 mg se < 60 kg
35 mg se entre 60 kg e < 70 kg
40 mg se entre 70 kg e < 80 kg
45 mg se entre 80 kg < 90 kg
50 mg se > 90 kg de peso

Heparina não-fracionada por 24 a 48 horas

Aspirina deve ser dada para todos desde que não haja contra-indicação ao seu uso

EV = via endovenosa.

Tabela 25. Dose da heparina não fracionada 

Bolo IV: 60 U/kg com máximo de 4.000 U
Infusão contínua: 12 U/kg por 24 a 48 horas, no máximo 800 U/hora
Monitorização do TTPa com 3, 6, 12, e 24 horas após o início

TTPa-alvo: 50 a 70 segundos

IV = via intravenosa; TTPa = tempo de tromboplastina parcial ativada.
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Tabela 26. Recomendações

Procedimento – Fibrinolíticos Classe Nível de evidência

Dor sugestiva de IAM < 75 anos
- Duração > 20 minutos e < 12 horas, não-responsiva a nitrato sublingual ECG
- Supradesnível do segmento ST > 1 mm em pelo menos 2 derivações precordiais contíguas ou 

2 periféricas adjacentes
- Bloqueio de ramo (novo ou presumivelmente novo)
Impossibilidade de realizar reperfusão mecânica em tempo adequado
Ausência de contra-indicação absoluta
Em hospitais sem recurso para realizar imediata intervenção coronária (dentro de 90 minutos)

I A

Acima de 75 anos (preferencialmente SK) IIa B

IAM = infarto agudo do miocárdio; ECG = eletrocardiograma; SK = estreptoquinase.

Tabela 27. Recomendações

ICP primária Classe Nível de evidência

ICP primária instrumental (balão ou ) é o procedimento de excelência para reperfusão coronariana em hospitais que 
disponham dessa facilidade, desde que realizada por pessoal habilitado dentro de 90 minutos da apresentação

I A

ICP primária – transferência com dor > 3 horas ou < 12 horas e tempo de transporte < 180 minutos (ambiente de UTI) IIa B

ICP primária - < 200 casos/ano (< 75 casos/médico/ano) III C

ICP de salvamento

Procedimento – ICP de resgate

Insucesso da fibrinólise comprovado por ausência de sinais clínicos e/ou eletrocardiográficos de reperfusão e persistência 
de sintomas isquêmicos ou instabilidade hemodinâmica

IIa C

ICP eletiva

Lesão coronariana residual significativa em vaso responsável por grande área de risco, com evidências de isquemia 
miocárdica

I A

Lesão coronariana residual significativa em vaso responsável por grande área de risco IIa B

ICP facilitada

Administração de fibrinolíticos e inibidores IIb/IIIa previamente à ICP em pacientes de alto risco para os quais esta não 
esteja imediatamente disponível

IIb B

ICP = intervenção coronariana percutânea; UTI = Unidade de Tratamento Intensivo.

Obs.: Em função de novas evidências, o tempo de transferência foi prolongado de 90 minutos para 180 minutos.

������������������������������������
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Tabela 26. Recomendações

Procedimento – Fibrinolíticos Classe Nível de evidência

Dor sugestiva de IAM < 75 anos
- Duração > 20 minutos e < 12 horas, não-responsiva a nitrato sublingual ECG
- Supradesnível do segmento ST > 1 mm em pelo menos 2 derivações precordiais contíguas ou 

2 periféricas adjacentes
- Bloqueio de ramo (novo ou presumivelmente novo)
Impossibilidade de realizar reperfusão mecânica em tempo adequado
Ausência de contra-indicação absoluta
Em hospitais sem recurso para realizar imediata intervenção coronária (dentro de 90 minutos)

I A

Acima de 75 anos (preferencialmente SK) IIa B

IAM = infarto agudo do miocárdio; ECG = eletrocardiograma; SK = estreptoquinase.

Tabela 27. Recomendações

ICP primária Classe Nível de evidência

ICP primária instrumental (balão ou ) é o procedimento de excelência para reperfusão coronariana em hospitais que 
disponham dessa facilidade, desde que realizada por pessoal habilitado dentro de 90 minutos da apresentação

I A

ICP primária – transferência com dor > 3 horas ou < 12 horas e tempo de transporte < 180 minutos (ambiente de UTI) IIa B

ICP primária - < 200 casos/ano (< 75 casos/médico/ano) III C

ICP de salvamento

Procedimento – ICP de resgate

Insucesso da fibrinólise comprovado por ausência de sinais clínicos e/ou eletrocardiográficos de reperfusão e persistência 
de sintomas isquêmicos ou instabilidade hemodinâmica

IIa C

ICP eletiva

Lesão coronariana residual significativa em vaso responsável por grande área de risco, com evidências de isquemia 
miocárdica

I A

Lesão coronariana residual significativa em vaso responsável por grande área de risco IIa B

ICP facilitada

Administração de fibrinolíticos e inibidores IIb/IIIa previamente à ICP em pacientes de alto risco para os quais esta não 
esteja imediatamente disponível

IIb B

ICP = intervenção coronariana percutânea; UTI = Unidade de Tratamento Intensivo.

Obs.: Em função de novas evidências, o tempo de transferência foi prolongado de 90 minutos para 180 minutos.
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Tabela 28. Recomendações

Procedimento – Revascularização cirúrgica Classe Nível de evidência

Lesão de tronco de coronária esquerda I C

Insucesso da ICP com instabilidade hemodinâmica e/ou grande área em risco I C

Associada à existência de complicações mecânicas do infarto, comunicação interventricular e 
insuficiência valvar mitral por disfunção ou ruptura de músculo papilar

I C

Na presença de choque cardiogênico, quando a anatomia é desfavorável à angioplastia I C

Pacientes estáveis candidatos à revascularização cirúrgica I C

ICP = intervenção coronariana percutânea.

Angina
pós-infarto

Tratamento das complicações

Infarto de 
ventrículo direito Pericardite

Pericardite tardia: síndrome de Dressler

Balão
intra-aórtico

Complicações
mecânicas

Taquiarritmias 
supraventriculares

Taquicardia ventricular

Taquicardia paroxística supraventricular

Bradiarritmias, bloqueio atrioventricular 
total e indicações para marcapassos 

provisório e permanente

Marcapasso

Parada 
cardiorrespiratória

Farmacológico
a) Similar ao da pericardite precoce do pós-infarto
b)Corticóides poderão ser necessários para controle 

dos sintomas (prednisona em doses iniciais de 
20 mg/dia); tempo médio de 1 a 4 semanas

Cirúrgico
a) Derrame pericárdico 

volumoso comprometendo a 
dinâmica cardiopulmonar

Tipos

• Regurgitação da valva mitral com ou 
sem ruptura do músculo papilar

• Ruptura do septo ventricular
• Ruptura da parede livre do ventrículo
• Aneurisma do ventrículo esquerdo

(Ver tabela 29) (Ver tabela 30)

Falência miocárdica e 
choque cardiogênico 

(Ver tabela 31) (Ver tabela 32) (Ver tabela 33)

(Ver tabela 34)

(Ver tabelas 35 e 36)

(Ver tabela 37)

(Ver tabelas 38, 39 e 40)
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Tabela 28. Recomendações

Procedimento – Revascularização cirúrgica Classe Nível de evidência

Lesão de tronco de coronária esquerda I C

Insucesso da ICP com instabilidade hemodinâmica e/ou grande área em risco I C

Associada à existência de complicações mecânicas do infarto, comunicação interventricular e 
insuficiência valvar mitral por disfunção ou ruptura de músculo papilar

I C

Na presença de choque cardiogênico, quando a anatomia é desfavorável à angioplastia I C

Pacientes estáveis candidatos à revascularização cirúrgica I C

ICP = intervenção coronariana percutânea.

Angina
pós-infarto

Tratamento das complicações

Infarto de 
ventrículo direito Pericardite

Pericardite tardia: síndrome de Dressler

Balão
intra-aórtico

Complicações
mecânicas

Taquiarritmias 
supraventriculares

Taquicardia ventricular

Taquicardia paroxística supraventricular

Bradiarritmias, bloqueio atrioventricular 
total e indicações para marcapassos 

provisório e permanente

Marcapasso

Parada 
cardiorrespiratória

Farmacológico
a) Similar ao da pericardite precoce do pós-infarto
b)Corticóides poderão ser necessários para controle 

dos sintomas (prednisona em doses iniciais de 
20 mg/dia); tempo médio de 1 a 4 semanas

Cirúrgico
a) Derrame pericárdico 

volumoso comprometendo a 
dinâmica cardiopulmonar

Tipos

• Regurgitação da valva mitral com ou 
sem ruptura do músculo papilar

• Ruptura do septo ventricular
• Ruptura da parede livre do ventrículo
• Aneurisma do ventrículo esquerdo

(Ver tabela 29) (Ver tabela 30)

Falência miocárdica e 
choque cardiogênico 

(Ver tabela 31) (Ver tabela 32) (Ver tabela 33)

(Ver tabela 34)

(Ver tabelas 35 e 36)

(Ver tabela 37)

(Ver tabelas 38, 39 e 40)
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Procedimento – Revascularização na angina pós-infarto Classe Nível de evidência

Cinecoronariografia com vistas à revascularização miocárdica, em pacientes que não respondem 
rapidamente às terapêuticas farmacológicas antiisquêmicas clássicas

I C

Revascularização miocárdica cirúrgica é recomendada nos casos de insucesso ou 
impossibilidade de correção por ICP, desde que com anatomia favorável

I C

ICP = intervenção coronariana percutânea.

Tratamento das complicações

��������������������

Tabela 29. Recomendações
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Tabela 30. Recomendações

• Manutenção da pré-carga ventricular
a) Carga volêmica (solução salina normal IV)
b) Evitar o uso de nitratos e diuréticos
c) Manter a sincronia atrioventricular:

– Marcapasso seqüencial atrioventricular para bradiarritmias sintomáticas não-responsivas à atropina
– Cardioversão imediata na presença de arritmias supraventriculares com repercussão hemodinâmica

• Suporte inotrópico
a) Dobutamina (caso o débito cardíaco não se eleve após carga volêmica)

• Redução da pós-carga ventricular direita (se houver disfunção do VE)
a) BIA
b) Vasodilatadores arteriais (nitroprussiato de sódio, hidralazina)
c) IECA

• Reperfusão
a) Agentes trombolíticos
b) Angioplastia coronária transluminal percutânea primária
c) Cirurgia de revascularização miocárdica (em casos selecionados)

IV = intravenosa; VE = ventrículo esquerdo; BIA = balão intra-aórtico; IECA = inibidores da enzima conversora da angiotensina.
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Procedimento – Revascularização na angina pós-infarto Classe Nível de evidência

Cinecoronariografia com vistas à revascularização miocárdica, em pacientes que não respondem 
rapidamente às terapêuticas farmacológicas antiisquêmicas clássicas

I C

Revascularização miocárdica cirúrgica é recomendada nos casos de insucesso ou 
impossibilidade de correção por ICP, desde que com anatomia favorável

I C

ICP = intervenção coronariana percutânea.

Tratamento das complicações
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Tabela 29. Recomendações
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Tabela 30. Recomendações

• Manutenção da pré-carga ventricular
a) Carga volêmica (solução salina normal IV)
b) Evitar o uso de nitratos e diuréticos
c) Manter a sincronia atrioventricular:

– Marcapasso seqüencial atrioventricular para bradiarritmias sintomáticas não-responsivas à atropina
– Cardioversão imediata na presença de arritmias supraventriculares com repercussão hemodinâmica

• Suporte inotrópico
a) Dobutamina (caso o débito cardíaco não se eleve após carga volêmica)

• Redução da pós-carga ventricular direita (se houver disfunção do VE)
a) BIA
b) Vasodilatadores arteriais (nitroprussiato de sódio, hidralazina)
c) IECA

• Reperfusão
a) Agentes trombolíticos
b) Angioplastia coronária transluminal percutânea primária
c) Cirurgia de revascularização miocárdica (em casos selecionados)

IV = intravenosa; VE = ventrículo esquerdo; BIA = balão intra-aórtico; IECA = inibidores da enzima conversora da angiotensina.
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Tabela 31. Recomendações

Procedimento – Congestão pulmonar Classe

Suplementação de oxigênio I

Morfina I

IECA para aqueles que não apresentem hipotensão arterial I

Nitratos para aqueles que não apresentem hipotensão arterial I

Diuréticos se houver sobrecarga volumétrica associada I

Betabloqueadores se não houver instabilização hemodinâmica I

Bloqueadores dos receptores de aldosterona na ausência de disfunção renal ou hiperpotassemia I

BIA IIb

Betabloqueadores ou antagonistas do cálcio na presença de insuficiência cardíaca grave e/ou sinais de baixo débito cardíaco III

Procedimento – Monitorização hemodinâmica à beira do leito

ICC, grave ou com piora; edema agudo de pulmão I

Hipotensão grave ou com piora progressiva ou choque cardiogênico I

Suspeita de complicações mecânicas (CIV, IMI ou tamponamento cardíaco) I

Hipotensão que não responde rapidamente a volume em paciente sem congestão pulmonar IIa

Paciente com IAM sem evidência de complicações cardíacas ou pulmonares III

IECA = inibidores da enzima conversora da angiotensina; BIA = balão intra-aórtico; ICC = insuficiência cardíaca congestiva; IAM = infarto agudo do miocárdio; CIV = comunicação interventricular.

Tabela 33. Recomendações

Procedimento – Complicações mecânicas Classe
Nível de 

evidência

Cirurgia de urgência ou emergência na presença de complicação mecânica: ruptura do septo intraventricular, regurgitação mitral 
com repercussão hemodinâmica, congestão pulmonar e/ou choque cardiogênico

I C
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Tabela 32. Recomendações

Procedimento – Balão intra-aórtico Classe

Choque cardiogênico que não reverte rapidamente com medicamentos, para estabilização do paciente antes de procedimentos 
intervencionistas

I

Em insuficiência mitral aguda ou CIV, como terapêutica adjuvante para cinecoronariografia e cirurgia I

Arritmia ventricular de difícil controle, com instabilidade hemodinâmica I

Angina de difícil controle pós-IAM I

Sinais e sintomas de instabilidade hemodinâmica, disfunção ventricular grave e/ou isquemia persistente em pacientes com grande extensão de 
miocárdio sob risco

IIa

Em pacientes com angioplastia de salvamento com sucesso ou em triarteriais, para reduzir a chance de reoclusão IIb

Em pacientes com grande área de miocárdio sob risco, com ou sem isquemia IIb
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Tabela 31. Recomendações

Procedimento – Congestão pulmonar Classe

Suplementação de oxigênio I

Morfina I

IECA para aqueles que não apresentem hipotensão arterial I

Nitratos para aqueles que não apresentem hipotensão arterial I

Diuréticos se houver sobrecarga volumétrica associada I

Betabloqueadores se não houver instabilização hemodinâmica I

Bloqueadores dos receptores de aldosterona na ausência de disfunção renal ou hiperpotassemia I

BIA IIb

Betabloqueadores ou antagonistas do cálcio na presença de insuficiência cardíaca grave e/ou sinais de baixo débito cardíaco III

Procedimento – Monitorização hemodinâmica à beira do leito

ICC, grave ou com piora; edema agudo de pulmão I

Hipotensão grave ou com piora progressiva ou choque cardiogênico I

Suspeita de complicações mecânicas (CIV, IMI ou tamponamento cardíaco) I

Hipotensão que não responde rapidamente a volume em paciente sem congestão pulmonar IIa

Paciente com IAM sem evidência de complicações cardíacas ou pulmonares III

IECA = inibidores da enzima conversora da angiotensina; BIA = balão intra-aórtico; ICC = insuficiência cardíaca congestiva; IAM = infarto agudo do miocárdio; CIV = comunicação interventricular.

Tabela 33. Recomendações

Procedimento – Complicações mecânicas Classe
Nível de 

evidência

Cirurgia de urgência ou emergência na presença de complicação mecânica: ruptura do septo intraventricular, regurgitação mitral 
com repercussão hemodinâmica, congestão pulmonar e/ou choque cardiogênico

I C
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Tabela 32. Recomendações

Procedimento – Balão intra-aórtico Classe

Choque cardiogênico que não reverte rapidamente com medicamentos, para estabilização do paciente antes de procedimentos 
intervencionistas

I
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Arritmia ventricular de difícil controle, com instabilidade hemodinâmica I

Angina de difícil controle pós-IAM I

Sinais e sintomas de instabilidade hemodinâmica, disfunção ventricular grave e/ou isquemia persistente em pacientes com grande extensão de 
miocárdio sob risco

IIa

Em pacientes com angioplastia de salvamento com sucesso ou em triarteriais, para reduzir a chance de reoclusão IIb

Em pacientes com grande área de miocárdio sob risco, com ou sem isquemia IIb
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Taquicardia paroxística supraventricular

Tabela 34. Recomendações

Procedimento farmacológico Classe
Nível de 

evidência

Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

Adenosina ou verapamil na ausência de repercussão hemodinâmica I C

Diltiazem ou betabloqueadores na ausência de repercussão hemodinâmica IIa C

Digitais nas TPSV na ausência de repercussão hemodinâmica IIb C

Fibrilação atrial

Amiodarona na ausência de instabilidade hemodinâmica I C

Digital e betabloqueador para controle da FC na ausência de instabilidade hemodinâmica I C

Anticoagulação com heparina desde que sem contra-indicação I C

Uso de fármacos antiarrítmicos do grupo IC no IAM III C

Procedimento não-farmacológico – Cardioversão elétrica Classe

Taquicardia paroxística supraventricular e fibrilação atrial na presença de acentuada repercussão hemodinâmica I

�������������������������

Tabela 35. Recomendações

Classe I
• TVMS associada a hipotensão severa, angina do peito ou insuficiência cardíaca aguda deve ser submetida à cardioversão elétrica sincronizada 

com energia de 100 J, seguidos de 200 J e 360 J, se necessário (nível de evidência B)
• TVMS em vigência de estabilidade hemodinâmica deverá ser tatada com:

– amiodarona 150 mg/10 minutos, seguidos de 1 mg/min durante 6h, seguidos de 0,5 mg/min (nível de evidência B)
– procainamida 10 mg/kg a 15 mg/kg 10 a 15 minutos e infusão contínua de 1 mg/min a 4 mg/min com 100 mg, IV, a cada 5 min (máximo: 17 

mg/kg) (nível de evidência B)
– lidocaína 1 mg/min a 1,5 mg/min em bolo, seguidos de manutenção de 30 mcg/kg/min a 50 mcg/kg/min (nível de evidência B)

Classe IIb
• Uso de intervenção invasiva em casos de TVMS repetitiva ou incessante, como revascularização de urgência, ablação por radiofreqüência, 

ablação química ou uso de dispositivos de suporte circulatório (nível de evidência C)

Classe III
• Tratamento de extra-sístoles ventriculares isoladas e ritmo idioventricular acelerado (nível de evidência A)

TVMS = taquicardia ventricular monomórfica sustentada; IV = por via intravenosa.
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Classe IIb
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Classe III
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TVMS = taquicardia ventricular monomórfica sustentada; IV = por via intravenosa.

OS 7046 Pocket Diretrizes SBC_parte 1.indd   48 21/8/2008   16:17:00

7046 aplicados.indd   107
21/8/2008   17:00:14



49

III Diretriz sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio

Classe I
• Parada cardíaca decorrente de taquicardia ou fibrilação ventricular de causa não-reversível, com FE � 35% (nível de evidência B)
• Taquicardia ventricular sustentada, espontânea, de causa não-reversível, com FE � 35% (nível de evidência B)

Classe IIa
• Parada cardíaca decorrente de taquicardia ou fibrilação ventricular de causa não-reversível, com FE > 35% (nível de evidência B)
• Taquicardia ventricular sustentada, espontânea, de causa não-reversível, com FE > 35% se refratária a outras terapêuticas (nível de evidência B)

Classe IIb
• Sintomas graves atribuídos a taquiarritmias ventriculares sustentadas em pacientes esperando transplante cardíaco (nível de evidência C)

Classe III
• Pacientes com taquiarritmias ventriculares decorrentes de causas transitórias (fase aguda de infarto do miocárdio), reversíveis (distúrbio 

hidroeletrolítico, drogas) (nível de evidência B)
• Taquicardia ventricular incessante (nível de evidência C)
• Expectativa de vida inferior a um ano por outras condições clínicas (nível de evidência C)
• Doença psiquiátrica passível de agravamento pelo implante/utilização do CDI (nível de evidência C)

FE = fração de ejeção; CDI = cardioversor-desfibrilador implantável.

Tabela 36. Indicações de CDI

Procedimento – Atropina Classe
Nível de 

evidência

Bradicardia sinusal sintomática (geralmente, FC < 50 bat/min, associada a hipotensão, isquemia ou arritmias 
de escape ventricular)

I C

Assistolia I C

Bloqueio atrioventricular sintomático ocorrendo no nó atrioventricular (2º grau do tipo I ou 3º grau com risco 
de escape com complexo QRS estreito)

I C

Bloqueio atrioventricular sintomático ocorrendo abaixo do nó atrioventricular (geralmente associado com 
infarto de parede anterior, com ritmo de escape, com complexo QRS largo)

III C

Bradicardia sinusal assintomática III C

FC = freqüência cardíaca.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tabela 37. Recomendações
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Classe I
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Classe IIb
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• Pacientes com taquiarritmias ventriculares decorrentes de causas transitórias (fase aguda de infarto do miocárdio), reversíveis (distúrbio 

hidroeletrolítico, drogas) (nível de evidência B)
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• Expectativa de vida inferior a um ano por outras condições clínicas (nível de evidência C)
• Doença psiquiátrica passível de agravamento pelo implante/utilização do CDI (nível de evidência C)

FE = fração de ejeção; CDI = cardioversor-desfibrilador implantável.
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Procedimento – Atropina Classe
Nível de 

evidência

Bradicardia sinusal sintomática (geralmente, FC < 50 bat/min, associada a hipotensão, isquemia ou arritmias 
de escape ventricular)

I C

Assistolia I C

Bloqueio atrioventricular sintomático ocorrendo no nó atrioventricular (2º grau do tipo I ou 3º grau com risco 
de escape com complexo QRS estreito)

I C
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infarto de parede anterior, com ritmo de escape, com complexo QRS largo)
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FC = freqüência cardíaca.
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Tabela 37. Recomendações
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Procedimento – Placas transcutâneas e estimulação transcutânea Classe

Bradicardia sinusal com sintomas de hipotensão (pressão arterial sistólica < 80 mmHg) não-responsiva às medicações I

Bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz tipo II I

Bloqueio atrioventricular total I

Bloqueio de ramo bilateral (alternância dos bloqueios de ramo ou bloqueio do ramo direito alternado com bloqueio divisional 
anterior ou posterior, independentemente do momento do início)

I

Presença ou aparecimento de bloqueio do ramo direito, bloqueio do ramo esquerdo e bloqueio divisional ântero-superior, 
bloqueio do ramo direito de bloqueio divisional pôstero-inferior

I

Bloqueio do ramo direito ou do ramo esquerdo associado a bloqueio atrioventricular de 1º grau I

Bradicardia estável (pressão sistólica > 90 mmHg, sem comprometimento hemodinâmico ou que esse comprometimento 
tenha respondido às medicações)

IIa

Bloqueio do ramo direito recente ou com início indeterminado IIa

Bloqueio atrioventricular de 1º grau recente ou de início indeterminado IIb

IAM sem complicações e sem evidência de doença do sistema de condução III

Marcapasso

Tabela 38. Recomendações

Tabela 39. Recomendações

Procedimento – Marcapasso transvenoso temporário Classe

Assistolia I

Bradicardia sintomática (bradicardia sinusal com hipotensão e bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz I não responsivo à atropina) I

Bloqueio de ramo bilateral (bloqueio de ramo alternante ou bloqueio de ramo direito alternado com bloqueio divisional anterior ou posterior) I

Bloqueio bifascicular novo ou de início indeterminado (bloqueio do ramo direito com bloqueio divisional anterior ou posterior, ou bloqueio de ramo 
esquerdo) com bloqueio atrioventricular de 1o grau

I

Bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz tipo II I

Bloqueio do ramo direito e bloqueio divisional ântero-superior ou bloqueio divisional póstero-inferior (novo ou de início indeterminado) IIa

Bloqueio do ramo direito com bloqueio atrioventricular de 1o grau IIa

Bloqueio do ramo esquerdo, novo ou indeterminado IIa

Taquicardia ventricular incessante, para “overdrive” atrial ou ventricular IIa

Pausa sinusal recorrente (> 3s) não-responsiva à atropina IIa

Bloqueio de ramo bifascicular de início indeterminado IIb

Bloqueio do ramo direito isolado, novo ou de início indeterminado IIb

Bloqueio atrioventricular de 1o grau III

Bloqueio atrioventricular de 2o grau Mobitz tipo I, sem comprometimento hemodinâmico III

Ritmo idioventricular acelerado III

Bloqueio de ramo ou fascicular sabidamente existente prévio ao IAM III

IAM = infarto agudo do miocárdio.
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IAM = infarto agudo do miocárdio.
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Tabela 40. Recomendações

Procedimento – Marcapasso definitivo Classe

Bloqueio atrioventricular de 2º grau do sistema Hiss-Purkinje com bloqueio de ramo bilateral ou bloqueio atrioventricular total após IAM I

Bloqueio atrioventricular infranodal avançado transitório (segundo grau) associado a bloqueio de ramo* I

Bloqueio atrioventricular de 2º grau persistente e sintomático I

Bloqueio atrioventricular no nó atrioventricular de 2º grau IIb

Distúrbios de condução transitórios atrioventriculares, na ausência de distúrbios de condução intraventricular III

Bloqueio atrioventricular isolado transitório, na presença de bloqueio divisional ântero-superior isolado III

Bloqueio divisional ântero-superior adquirido, na ausência de bloqueio atrioventricular III

Bloqueio atrioventricular de 1º grau persistente, na presença de bloqueio de ramo antigo ou de início indeterminado III

IAM = infarto agudo do miocárdio. * Estudo eletrofisiológico pode ser útil para demonstrar o local do bloqueio.

Tabela 41. Prescrição pós-hospitalar

Procedimento – Prescrição pós-hospitar Classe
Nível de 

evidência

Aspirina I A

Betabloqueadores I A

IECA I A

Bloqueadores dos receptores AT1 para casos de intolerância aos IECA I A

Hipolipemiantes – estatinas de LDL > 100 mg/dL I A

Amiodarona nas arritmias ventriculares complexas I B

Hipolipemiantes – fibratos na hipertrigliceridemia e HDL reduzido IIa A

Antagonistas do cálcio – diltiazem/verapamil para os casos de contra-indicação aos betabloqueadores e na 
ausência de falência ventricular esquerda

IIa C

CDI – recuperado de morte súbita > 48 horas pós-IAM e FE < 35% IIa B

Nitratos orais IIb A

Sotalol nas arritmias ventriculares complexas IIb C

Anticoagulantes orais de rotina III B

IECA = inibidores da enzima conversora da angiotensina; CDI = cardioversor-desfibrilador implantável; IAM = infarto agudo do miocárdio; FE = fração de ejeção.

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – III Diretriz sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio – 2004
http://publicacoes.cardiol.br
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IECA = inibidores da enzima conversora da angiotensina; CDI = cardioversor-desfibrilador implantável; IAM = infarto agudo do miocárdio; FE = fração de ejeção.

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – III Diretriz sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio – 2004
http://publicacoes.cardiol.br
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53

I Diretriz de Ressonância e Tomografia Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Níveis de recomendação

Classe I: fornece informações relevantes e, geralmente, é apropriada; pode ser usada como técnica de 
imagem de primeira linha; geralmente substanciada por estudos que avaliam sensibilidade, especifici-
dade, valores preditivos positivo e negativo e acurácia do método em relação a métodos diagnósticos 
de referência com literatura consistente e abundante e/ou opiniões concordantes.
Classe II: condições nas quais há evidência conflitante e/ou divergência de opiniões sobre a utilidade/
eficácia de determinado procedimento:

IIa: o nível de evidência/opinião é a favor de sua utilização/eficácia.
IIb: a utilização/eficácia é menos estabelecida por evidência/opinião.

Classe III: situações em que há consenso de que o procedimento não é útil/eficaz e, em alguns casos, 
os riscos são maiores que os benefícios.

Parte 1

Ressonância magnética cardiovascular (RMC) 

Cardiopatias
congênitas

Doenças do pericárdio, 
tumores e trombos

Doenças
valvares

Doenças
vasculares

(Ver tabela 1) (Ver tabela 2) (Ver tabela 5) (Ver tabela 6)

Angiotomografia de 
coronárias

(Ver tabela B)

Escore de 
cálcio

Doenças
vasculares

(Ver tabela A) (Ver tabela C)

Parte 2

Tomografia computadorizada (TC) 

Cardiomiopatias

(Ver tabela 4)

Doença arterial 
coronária

(Ver tabela 3)
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I Diretriz de Ressonância e Tomografia Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Tabela 1. Cardiopatias congênitas

Indicação Classe

Indicação geral
1. Seguimento de cardiopatias congênitas do adulto I

Indicações específicas
1. Avaliação de shunt sistêmico pulmonar (Qp/Qs) I

2. Anomalias de situs visceroatrial
Anomalias de situs com cardiopatias congênitas complexas
Anomalias isoladas de situs

I
IIa

3. Anomalia atrial e do retorno venoso
Retorno venoso pulmonar anômalo, especialmente em anomalias complexas e cor triatriatum
Retorno venoso sistêmico anômalo
Obstrução de retorno venoso pulmonar ou sistêmico após reparo intra-atrial ou correção de 
retorno venoso pulmonar anômalo
Comunicação interatrial isolada (secundum e primum)

I
I
I
III

4. Anomalias das valvas atrioventriculares
Anomalia de Ebstein
Anomalias anatômicas das valvas mitral e tricúspide
Anomalias valvares funcionais
Defeito do septo atrioventricular isolado

IIb
III
III
III

5. Anomalias dos ventrículos
Comunicação interventricular associada com anomalias complexas
Comunicação interventricular supracristal
Avaliação da função ventricular, massa e volumes direito e esquerdo
Aneurismas e divertículos ventriculares
Comunicação interventricular isolada

I
I
I
I
III

6. Anomalias das valvas semilunares
Estenose aórtica supravalvar
Regurgitação pulmonar
Estenose pulmonar supravalvar
Estenose valvar aórtica isolada
Estenose aórtica subvalvar
Valva aórtica bicúspide
Displasia e estenose valvar pulmonar isolada

I
I

IIa
III
III
III
III

7. Anomalias das artérias
Avaliação pós-operatória de shunts
Aneurismas do seio de Valsalva
Coarctação da aorta
Anéis vasculares
Janela aortopulmonar
Origem anômala de coronárias em adultos e crianças maiores
Atresia pulmonar
Estenose pulmonar proximal
Colaterais sistêmico-pulmonares
Má-posição dos grandes vasos
Canal arterial persistente

I
I
I
I
I
I
I
I
I

IIa
III

continua

cont.

Tabela 2. Doenças vasculares

Indicação Classe

1. Aneurismas de aorta (incluindo Marfan) I

2. Dissecção de aorta I

3. Ruptura de aorta I

4. Hematoma intramural aórtico I

5. Úlceras aórticas I

6. Planejamento de abordagem cirúrgica da aorta I

7. Planejamento de stent aórtico I

8. Arterites I

9. Anatomia de artéria pulmonar e fluxo I

10. Avaliação das veias pulmonares I

11. Avaliação de estenoses renais I

12. Avaliação de estenoses carótidas extracranianas I

13. Embolia pulmonar IIb

Tabela 3. Doença arterial coronária

Indicação Classe

1. Avaliação da função ventricular global, volumes e massa 
(esquerda e direita)

I

2. Detecção de isquemia miocárdica
Avaliação da função ventricular regional em repouso e em 
estresse (RMC-estresse)
Avaliação da perfusão miocárdica

IIa
IIa

3. Infarto agudo e crônico do miocárdio
Detecção e quantificação
Viabilidade miocárdica
Trombo ventricular
Avaliação de aneurisma de VE
Diagnóstico de síndrome coronária na fase aguda
Comunicação interventricular
Insuficiência mitral aguda

I
I
I
I

IIa
III
III

4. Angio-RMC de artérias coronárias
Anomalias congênitas
Doença arterial coronária
Avaliação de patência de enxertos

I
III
III
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I Diretriz de Ressonância e Tomografia Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia
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Tabela 2. Doenças vasculares
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I Diretriz de Ressonância e Tomografia Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Tabela 5. Doenças do pericárdio, tumores e trombos

Indicação Classe

1. Detecção e caracterização de tumores cardíacos e pericardíacos I

2. Detecção e diagnóstico diferencial de trombos ventriculares I

3. Pericardite constritiva IIa

4. Derrame pericárdico isolado IIb

5. Detecção de trombos atriais e em apêndice atrial III

Tabela 4. Cardiomiopatias

Indicação Classe

1. Cardiomiopatia hipertrófica I

2. Cardiomiopatia dilatada – diagnóstico 
diferencial com etiologia isquêmica

I

3. Displasia/cardiomiopatia arritmogênica do 
ventrículo direito

I

4. Cardiomiopatia siderótica, especialmente 
secundária à talassemia

I

5. Miocárdio não compactado I

6. Cardiomiopatia chagásica I

7. Miocardite (fase aguda ou crônica) IIa*

8. Diagnóstico diferencial do coração de atleta IIa

9. Cardiomiopatia restritiva IIa

10. Sarcoidose cardíaca IIa

Tabela 6. Doenças valvares

Indicação Classe

1. Avaliação da anatomia função ventricular I

2. Quantificação da regurgitação I

3. Quantificação e planimetria de estenoses IIb

4. Avaliação de próteses valvares III

5. Morfologia valvar
Valva aórtica bicúspide
Demais valvas
Vegetações

III
III
III
III

Tabela A. Escore de cálcio

Indicação Classe

1. Pacientes assintomáticos com risco 
intermediário de eventos (10% a 20% em 
10 anos) pelos critérios de Framingham

I

2. Pacientes assintomáticos com histórico 
familiar de DAC precoce

IIa

3. Pacientes de baixo risco pelo escore de 
Framingham (< 10% em 10 anos)

III

4. Pacientes de alto risco pelo escore de 
Framingham (> 20% em 10 anos) ou com 
doença arterial coronária já diagnosticada

III

5. Seguimento da evolução do escore de 
cálcio

III

Tabela B. Angiotomografia de coronárias

Indicação Classe

1. Avaliação de coronárias anômalas I

2. Avaliação de estenoses coronárias em pacientes com probabilidade 
intermediária de DAC e testes de isquemia duvidosos ou conflitantes

IIa

3. Avaliação de estenoses coronárias em pacientes com baixa 
probabilidade de DAC e testes de isquemia positivos

IIa

4. Avaliação da patência de enxertos cirúrgicos IIa

5. Opção à angiografia invasiva no diagnóstico diferencial de 
cardiomiopatias isquêmicas versus não-isquêmicas

IIa

6. Opção à angiografia invasiva no seguimento de pacientes com doença 
de Kawasaki

IIa*

7. Diagnóstico de estenoses coronárias em pacientes com média/alta 
probabilidade de DAC com dor torácica aguda

IIb**

8. Diagnóstico de estenoses intra-stents IIb

9. Pacientes com baixa probabilidade de DAC, assintomáticos e/ou com 
teste de isquemia negativo

III

10. Seguimento de lesões obstrutivas coronárias identificadas em 
angiografia prévia (invasiva ou não-invasiva)

III

* Em função da dose de radiação atual dos equipamentos há tendências de se 
considerar Classe IIb.

** Há novas tendências que indicam Classe IIa.

* Há novas evidências que apontam para Classe I
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I Diretriz de Ressonância e Tomografia Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Tabela C. Doenças vasculares

Indicação Classe

1. Aneurismas de aorta (incluindo Marfan) I

2. Dissecção de aorta (aguda e crônica) I

3. Ruptura de aorta I

4. Hematoma intramural aórtico I

5. Úlceras aórticas I

6. Planejamento de abordagem cirúrgica da aorta I

7. Planejamento de stent aórtico I

8. Avaliação pós-operatória de implantes de stents I

9. Embolia pulmonar I

10. Avaliação das veias pulmonares I

11. Avaliação de estenoses carótidas extracranianas I

12. Avaliação das artérias mesentéricas e tronco celíaco I

13. Arterite IIa

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – I Diretriz de Ressonância e Tomografia Cardiovascular 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia – sumário executivo – 2006

http://publicacoes.cardiol.br
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I Diretriz de Ressonância e Tomografia Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Tabela C. Doenças vasculares

Indicação Classe

1. Aneurismas de aorta (incluindo Marfan) I

2. Dissecção de aorta (aguda e crônica) I

3. Ruptura de aorta I

4. Hematoma intramural aórtico I

5. Úlceras aórticas I

6. Planejamento de abordagem cirúrgica da aorta I

7. Planejamento de stent aórtico I

8. Avaliação pós-operatória de implantes de stents I

9. Embolia pulmonar I

10. Avaliação das veias pulmonares I

11. Avaliação de estenoses carótidas extracranianas I

12. Avaliação das artérias mesentéricas e tronco celíaco I

13. Arterite IIa

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – I Diretriz de Ressonância e Tomografia Cardiovascular 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia – sumário executivo – 2006

http://publicacoes.cardiol.br
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IV Diretriz para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 
II Diretriz para Uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial

Graus de recomendação e nível de evidência empregados nestas diretrizes

Graus de recomendação

I – Quando existe um consenso sobre a indicação.
IIa – Quando existe divergência sobre a indicação, mas a maioria aprova.
IIb – Quando existe divergência sobre a indicação, com divisão de opiniões.
III – Quando existe um consenso na contra-indicação ou quando não for aplicável.

Níveis de evidência

A – Grandes ensaios clínicos aleatórios e metanálises.
B – Estudos clínicos e observacionais bem desenhados.
C – Relatos e séries de casos.
D – Publicações baseadas em consensos e opiniões de especialistas.

• Os valores da PA casual podem ser diferentes dos obtidos durante a vigília pela 
MAPA. Essas diferenças possibilitam a classificação em 4 diferentes categorias: 
normotensão, HAS, HAS do avental branco (isolada de consultório) e HAS
mascarada (normotensão do avental branco)

• Define-se efeito do avental branco como o valor obtido pela diferença entre a 
medida da PA no consultório e a da MAPA na vigília ou MRPA, sem mudança no 
diagnóstico. Considera-se efeito do avental branco importante quando a diferença 
é > 20 e 10 mmHg, na PAS e PAD

Fenômeno do avental branco: efeito, hipertensão e normotensão do avental branco

Características: jovens ou idosos, sexo feminino, 
medidas normais fora do consultório e HAS estágio I 
sem lesão de órgão-alvo (LOA)
Grau de recomendação IIb – Nível de evidência B 
• Alguns estudos apontam que a HAS do avental branco 

apresenta risco intermediário entre normotensão e 
HAS, porém mais próximo ao risco dos normotensos

Significado clínico e prognóstico da 
hipertensão do avental branco

• Características: jovens com PA casual normal 
ou limítrofe e HVE, pais hipertensos, medidas 
ocasionalmente elevadas fora do consultório e 
risco CV elevado

Significado clínico e prognóstico 
da hipertensão “mascarada”
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Graus de recomendação e nível de evidência empregados nestas diretrizes

Graus de recomendação

I – Quando existe um consenso sobre a indicação.
IIa – Quando existe divergência sobre a indicação, mas a maioria aprova.
IIb – Quando existe divergência sobre a indicação, com divisão de opiniões.
III – Quando existe um consenso na contra-indicação ou quando não for aplicável.

Níveis de evidência

A – Grandes ensaios clínicos aleatórios e metanálises.
B – Estudos clínicos e observacionais bem desenhados.
C – Relatos e séries de casos.
D – Publicações baseadas em consensos e opiniões de especialistas.

• Os valores da PA casual podem ser diferentes dos obtidos durante a vigília pela 
MAPA. Essas diferenças possibilitam a classificação em 4 diferentes categorias: 
normotensão, HAS, HAS do avental branco (isolada de consultório) e HAS
mascarada (normotensão do avental branco)

• Define-se efeito do avental branco como o valor obtido pela diferença entre a 
medida da PA no consultório e a da MAPA na vigília ou MRPA, sem mudança no 
diagnóstico. Considera-se efeito do avental branco importante quando a diferença 
é > 20 e 10 mmHg, na PAS e PAD

Fenômeno do avental branco: efeito, hipertensão e normotensão do avental branco

Características: jovens ou idosos, sexo feminino, 
medidas normais fora do consultório e HAS estágio I 
sem lesão de órgão-alvo (LOA)
Grau de recomendação IIb – Nível de evidência B 
• Alguns estudos apontam que a HAS do avental branco 

apresenta risco intermediário entre normotensão e 
HAS, porém mais próximo ao risco dos normotensos

Características: jovens ou idosos, sexo feminino, 

Significado clínico e prognóstico da 
hipertensão do avental branco

• Características: jovens com PA casual normal 
ou limítrofe e HVE, pais hipertensos, medidas 
ocasionalmente elevadas fora do consultório e 
risco CV elevado

• Características: jovens PA casual normal

Significado clínico e prognóstico 
da hipertensão “mascarada”
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IV Diretriz para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 
II Diretriz para Uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial

IV Diretriz para uso da monitorização ambulatorial da pressão arterial

• A MAPA é o método 
que permite o 
registro indireto 
e intermitente da 
PA durante 24 
horas, enquanto o 
paciente realiza suas 
atividades habituais 
na vigília e durante o 
sono

é o métodoé método

Definição

• Os mais utilizados são os que empregam o método 
oscilométrico com manguito aplicado no braço

Grau de recomendação III – Nível de evidência D 
• Os aparelhos de pulso não devem ser usados, 

porque não há validação

método

Equipamentos

Grau de recomendação I – Nível de evidência B 
• Recomenda-se que o aparelho seja programado para medir a PA a 

cada 30 minutos, de forma que, ao final das 24 horas, obtenham-se, ao 
menos, 16 medidas válidas na vigília e 8 no sono

Grau de recomendação I – Nível de evidência B 

Protocolo para realização do 
exame e orientações ao paciente

Grau de recomendação IIb – Nível de evidência D
• Repetição uma vez por ano em pacientes com HAS do 

avental branco, pela possibilidade de o paciente tornar-se 
hipertenso

Grau de recomendação IIb – Nível de evidência D 
• Avaliação do controle da PA nos hipertensos sob tratamento, 

que apresentem efeito do avental branco importante

Grau de recomendação IIb – Nível de evidência DGrau de recomendação IIb – Nível de evidência D
Repetição do exame no seguimento

Grau de recomendação I – Nível de evidência B
• O custo não deve ser considerado como limitação, 

porque a orientação baseada na MAPA não 
necessariamente aumenta o custo global do 
tratamento, pois pode permitir a identificação 
da HAS do avental branco, diminuição de anti-
hipertensivos prescritos e de consultas médicas

Reprodutibilidade do método Os valores de PA obtidos pela MAPA se correlacionam mais com LOA, morbidade e 
mortalidade do que as medidas casuais

• As médias de PAS e PAD, em vigília e sono apresentam correlação positiva com LOA
• A intensidade do descenso da PA no sono mostra correlação inversa com desfechos CV
• Não existem indícios de associação entre variabilidade da PA com LOA
• A ascensão matinal da PA tem implicações negativas sobre os desfechos CV
• A PP, obtida pela MAPA, tem se mostrado prognosticadora de eventos
• Para estratificação adicional de risco de hipertensos não tratados, tem sido sugerido o uso 

da PA de vigília, PP e presença de descenso no sono

Papel da MAPA na avaliação prognóstica em pacientes hipertensos

Grau de recomendação I – Nível de evidência B 
• Para um exame ser válido para uma interpretação adequada, devem ser observados:

- Duração mínima do exame – 21 horas
 - Número mínimo de medidas válidas – 16 na vigília e 8 durante o sono
Grau de recomendação IIb – Nível de evidência D
• Em determinadas situações, a juízo clínico, um número menor de medidas pode ser aceitável
Grau de recomendação IIa – Nível de evidência D
• O relatório da MAPA deve conter, obrigatoriamente, os itens apontados 
Grau de recomendação Ia – Nível de evidência A
• Não se deve diagnosticar hipertensão utilizando-se a MAPA, pois esse é um diagnóstico clínico
Grau de recomendação IIa – Nível de evidência 
• Na conclusão, deve constar: comportamento normal ou anormal da PA, referindo todos os medicamentos em uso

Emissão de laudo e interpretação dos resultados

continua
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IV Diretriz para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 
II Diretriz para Uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial

IV Diretriz para uso da monitorização ambulatorial da pressão arterial

• A MAPA é o método 
que permite o 
registro indireto 
e intermitente da 
PA durante 24 
horas, enquanto o 
paciente realiza suas 
atividades habituais 
na vigília e durante o 
sono

Definição

• Os mais utilizados são os que empregam o método 
oscilométrico com manguito aplicado no braço

Grau de recomendação III – Nível de evidência D 
• Os aparelhos de pulso não devem ser usados, 

porque não há validação

Equipamentos

Grau de recomendação I – Nível de evidência B 
• Recomenda-se que o aparelho seja programado para medir a PA a 

cada 30 minutos, de forma que, ao final das 24 horas, obtenham-se, ao 
menos, 16 medidas válidas na vigília e 8 no sono

Protocolo para realização do 
exame e orientações ao paciente

Grau de recomendação IIb – Nível de evidência D
• Repetição uma vez por ano em pacientes com HAS do 

avental branco, pela possibilidade de o paciente tornar-se 
hipertenso

Grau de recomendação IIb – Nível de evidência D 
• Avaliação do controle da PA nos hipertensos sob tratamento, 

que apresentem efeito do avental branco importante

Repetição do exame no seguimento

Grau de recomendação I – Nível de evidência B
• O custo não deve ser considerado como limitação, 

porque a orientação baseada na MAPA não 
necessariamente aumenta o custo global do 
tratamento, pois pode permitir a identificação 
da HAS do avental branco, diminuição de anti-
hipertensivos prescritos e de consultas médicas

Grau de recomendação I – Nível de evidência B
ser considerado como limitação,

Reprodutibilidade do método Os valores de PA obtidos pela MAPA se correlacionam mais com LOA, morbidade e 
mortalidade do que as medidas casuais

• As médias de PAS e PAD, em vigília e sono apresentam correlação positiva com LOA
• A intensidade do descenso da PA no sono mostra correlação inversa com desfechos CV
• Não existem indícios de associação entre variabilidade da PA com LOA
• A ascensão matinal da PA tem implicações negativas sobre os desfechos CV
• A PP, obtida pela MAPA, tem se mostrado prognosticadora de eventos
• Para estratificação adicional de risco de hipertensos não tratados, tem sido sugerido o uso 

da PA de vigília, PP e presença de descenso no sono

Os valores de PA obtidos pela MAPA se correlacionam mais com LOA, morbidade e 

Papel da MAPA na avaliação prognóstica em pacientes hipertensos

Grau de recomendação I – Nível de evidência B 
• Para um exame ser válido para uma interpretação adequada, devem ser observados:

- Duração mínima do exame – 21 horas
 - Número mínimo de medidas válidas – 16 na vigília e 8 durante o sono
Grau de recomendação IIb – Nível de evidência D
• Em determinadas situações, a juízo clínico, um número menor de medidas pode ser aceitável
Grau de recomendação IIa – Nível de evidência D
• O relatório da MAPA deve conter, obrigatoriamente, os itens apontados 
Grau de recomendação Ia – Nível de evidência A
• Não se deve diagnosticar hipertensão utilizando-se a MAPA, pois esse é um diagnóstico clínico
Grau de recomendação IIa – Nível de evidência 
• Na conclusão, deve constar: comportamento normal ou anormal da PA, referindo todos os medicamentos em uso

devem ser observados:

Emissão de laudo e interpretação dos resultados

continua
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IV Diretriz para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 
II Diretriz para Uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial

cont.

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência D 
• A MAPA pode trazer subsídios clínicos na suspeita de hipotensão 

ortostática, pós-prandial, medicamentosa e situacional, bem como 
na avaliação de disautonomia e síncope

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência A
• Em idosos com hipertensão sistólica isolada, a MAPA é útil para 

excluir o efeito do avental branco
Grau de recomendação I – Nível de evidência D
• Aceitam-se para os idosos os mesmos valores de normalidade 

adotados para os não-idosos

Idosos

Grau de recomendação IIa – Nível de 
evidência B
• A identificação da hipertensão do 

avental branco é fundamental na 
gravidez para evitar o tratamento 
desnecessário e potencialmente lesivo 
ao feto

Grau de recomendação IIa – Nível de 
evidência C 
• Os parâmetros da MAPA na gravidez 

confirmam os achados de PA casual 
de redução linear na primeira metade 
da gestação, seguida de aumento 
progressivo até o termo

Grau de recomendação IIa – Nível de 

Gestantes

Grau de recomendação 
IIb – Nível de evidência C 
• Alterações do padrão 

vigília/sono têm sido 
associadas à gravidade 
da disfunção sistólica

Grau de recomendação Grau de recomendação 

Insuficiência cardíaca

• Nos dialíticos, a MAPA de 24 horas pode identificar as 
alterações do padrão vigília/sono e detectar hipotensão, mas 
não contempla a avaliação da PA ao longo do ciclo dialítico. 
A MAPA de 44 horas (instalada após 1 sessão e retirada 
antes da seguinte) permite uma avaliação mais completa

pode identificar

Insuficiência renal

Grau de recomendação I – Nível de 
evidência D 
• As indicações da MAPA nos obesos são 

as mesmas da população geral
Grau de recomendação III – Nível de 
evidência D
• O exame está contra-indicado em obesos 

com circunferência do braço > 52 cm 
ou com braços curtos, porque os 
equipamentos de MAPA não dispõem de 
manguitos apropriados

Grau de recomendação I – Nível de 

Obesidade

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência C 
• A MAPA é indicada na suspeita de HAS do avental 

branco, avaliação e acompanhamento de HAS I e II ou 
de doenças como DM, pielonefrite crônica, IRC e doença 
policística, porque tem maior correlação com LOA que a 
PA casual

Grau de recomendação IIb – Nível de evidência D
• Nos casos em que o valor correspondente ao percentil 

95 exceder os limites de normalidade para a população 
adulta, os valores aplicáveis aos adultos deverão ser os 
considerados

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência C Grau de recomendação IIa – Nível de evidência C 

Criança e adolescente

Grau de recomendação IIa – Nível de 
evidência C
• A alteração do padrão vigília/sono parece 

estar associada com o desenvolvimento 
de microalbuminúria e aumento do risco 
cardiovascular, porém esses achados são 
controversos

Diabetes melito

Grau de recomendação IIb – Nível de 
evidência C
• Esses pacientes perdem a modulação da PA 

e FC durante o sono com maior variabilidade 
da PA no período de vigília e alteração do 
padrão vigília/sono

Transplante cardíaco

• Em pacientes com características 
sugestivas de apnéia do sono, a 
alteração do padrão vigília/sono 
na MAPA reforça a possibilidade 
desse diagnóstico

Síndrome da apnéia no sono

• Nas formas curáveis da HAS, após o 
procedimento, algumas variáveis da 
MAPA podem apresentar alterações mais 
precoces, sugerindo a eventual recidiva

Hipertensão secundária

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência B
• A medida da PA no exercício foi validada apenas com a técnica auscultatória padrão
Grau de recomendação IIa – Nível de evidência B
• O exercício deve ser evitado no dia que antecede o exame, principalmente nos indivíduos que não 

o praticam regularmente, ou essa execução deve ser considerada na emissão do laudo

Exercício físico e MAPA

IV Diretriz para uso da monitorização 
ambulatorial da pressão arterial

MAPA em situações e populações especiais
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IV Diretriz para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 
II Diretriz para Uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial

cont.

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência D 
• A MAPA pode trazer subsídios clínicos na suspeita de hipotensão 

ortostática, pós-prandial, medicamentosa e situacional, bem como 
na avaliação de disautonomia e síncope

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência A
• Em idosos com hipertensão sistólica isolada, a MAPA é útil para 

excluir o efeito do avental branco
Grau de recomendação I – Nível de evidência D
• Aceitam-se para os idosos os mesmos valores de normalidade 

adotados para os não-idosos

Idosos

Grau de recomendação IIa – Nível de 
evidência B
• A identificação da hipertensão do 

avental branco é fundamental na 
gravidez para evitar o tratamento 
desnecessário e potencialmente lesivo 
ao feto

Grau de recomendação IIa – Nível de 
evidência C 
• Os parâmetros da MAPA na gravidez 

confirmam os achados de PA casual 
de redução linear na primeira metade 
da gestação, seguida de aumento 
progressivo até o termo

Gestantes

Grau de recomendação 
IIb – Nível de evidência C 
• Alterações do padrão 

vigília/sono têm sido 
associadas à gravidade 
da disfunção sistólica

Insuficiência cardíaca

• Nos dialíticos, a MAPA de 24 horas pode identificar as 
alterações do padrão vigília/sono e detectar hipotensão, mas 
não contempla a avaliação da PA ao longo do ciclo dialítico. 
A MAPA de 44 horas (instalada após 1 sessão e retirada 
antes da seguinte) permite uma avaliação mais completa

Insuficiência renal

Grau de recomendação I – Nível de 
evidência D 
• As indicações da MAPA nos obesos são 

as mesmas da população geral
Grau de recomendação III – Nível de 
evidência D
• O exame está contra-indicado em obesos 

com circunferência do braço > 52 cm 
ou com braços curtos, porque os 
equipamentos de MAPA não dispõem de 
manguitos apropriados

Obesidade

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência C 
• A MAPA é indicada na suspeita de HAS do avental 

branco, avaliação e acompanhamento de HAS I e II ou 
de doenças como DM, pielonefrite crônica, IRC e doença 
policística, porque tem maior correlação com LOA que a 
PA casual

Grau de recomendação IIb – Nível de evidência D
• Nos casos em que o valor correspondente ao percentil 

95 exceder os limites de normalidade para a população 
adulta, os valores aplicáveis aos adultos deverão ser os 
considerados

Criança e adolescente

Grau de recomendação IIa – Nível de 
evidência C
• A alteração do padrão vigília/sono parece 

estar associada com o desenvolvimento 
de microalbuminúria e aumento do risco 
cardiovascular, porém esses achados são 
controversos

Grau de recomendação IIa – Nível de Grau de recomendação IIa – Nível de 

Diabetes melito

Grau de recomendação IIb – Nível de 
evidência C
• Esses pacientes perdem a modulação da PA 

e FC durante o sono com maior variabilidade 
da PA no período de vigília e alteração do 
padrão vigília/sono

Grau de recomendação IIb – Nível de Grau de recomendação IIb – Nível de 

Transplante cardíaco

• Em pacientes com características 
sugestivas de apnéia do sono, a 
alteração do padrão vigília/sono 
na MAPA reforça a possibilidade 
desse diagnóstico

• Em pacientes com características• Em pacientes características

Síndrome da apnéia no sono

• Nas formas curáveis da HAS, após o 
procedimento, algumas variáveis da 
MAPA podem apresentar alterações mais 
precoces, sugerindo a eventual recidiva

curáveis da HAS, após ocuráveis da HAS, após

Hipertensão secundária

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência B
• A medida da PA no exercício foi validada apenas com a técnica auscultatória padrão
Grau de recomendação IIa – Nível de evidência B
• O exercício deve ser evitado no dia que antecede o exame, principalmente nos indivíduos que não 

o praticam regularmente, ou essa execução deve ser considerada na emissão do laudo

Exercício físico e MAPA

IV Diretriz para uso da monitorização 
ambulatorial da pressão arterial

MAPA em situações e populações especiais
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IV Diretriz para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 
II Diretriz para Uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial

Tabela 1. Indicações principais para o uso da MAPA

Suspeita de hipertensão do avental branco (Grau de recomendação I – Nível de evidência B)

Avaliação da eficácia terapêutica anti-hipertensiva (Grau de recomendação IIa – Nível de evidência B)
a) quando a pressão arterial casual permanecer elevada, apesar da otimização do tratamento anti-hipertensivo para diagnóstico de hipertensão 

arterial resistente (Grau de recomendação IIa – Nível de evidência B) ou efeito do avental branco (Grau de recomendação IIa – Nível de 
evidência B)

b) quando a pressão arterial casual estiver controlada e houver indícios de persistência (Grau de recomendação IIb – Nível de evidência B) ou 
progressão (Grau de recomendação I – Nível de evidência B) de lesão de órgãos-alvo

Avaliação de normotensos com lesão de órgãos-alvo ( Grau de recomendação IIb – Nível de evidência D)
Avaliação de sintomas, principalmente hipotensão (Grau de recomendação I – Nível de evidência D)

Tabela 3. Principais limitações para o uso da MAPA (Grau de recomendação I − Nível de evidência D)

Braços que não permitam ajuste adequado do manguito

Valores muito elevados de pressão arterial sistólica

Situações clínicas associadas a distúrbios de movimento (parkinsonismo etc.)

Pulsos muito irregulares (fibrilação e ”flutter“ atriais)

Hiato auscultatório quando empregado método auscultatório

Tabela 2. Principais vantagens para o uso da MAPA

Obtenção de múltiplas medidas nas 24 horas
Avaliação da pressão arterial durante as atividades cotidianas
Avaliação da pressão arterial durante o sono
Avaliação do padrão circadiano da pressão arterial
Avaliação das médias, cargas e variabilidade da pressão arterial
Identificação da reação de “alarme”
Atenuação do efeito placebo
Avaliação do efeito anti-hipertensivo nas 24 horas
Possibilidade de estratificação de risco

Tabela 4. Valores anormais de médias de pressão arterial para os períodos de 24 horas, vigília e sono

Média de pressão arterial anormal (mmHg)

Sistólica Diastólica

24 horas > 130 > 80

Vigília > 135 > 85

Sono > 120 > 70
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IV Diretriz para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 
II Diretriz para Uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial

II Diretriz para uso da monitorização residencial da pressão arterial (MRPA)

• A MRPA é o registro da PA por método indireto, pela manhã e à noite, 
durante 5 dias, pelo paciente ou outra pessoa treinada, durante a vigília, 
domicílio ou trabalho. Não deve ser confundida com automedida da PA, que 
é o registro não sistematizado, de acordo com a orientação do médico

noite,noite,

Definição

Grau de recomendação I – Nível de evidência D
• A maior parte dos aparelhos validados é para medidas 

no braço
Grau de recomendação IIb – Nível de evidência D 
• Os aparelhos de pulso têm uso limitado 
Grau de recomendação III – Nível de evidência D 
• Os aparelhos de medida no dedo são contra-indicados

Grau de recomendação I – Nível de evidência D

Equipamentos

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência D 
• Recomenda-se o seguinte protocolo: 

a) Realizado durante cinco dias úteis da semana
b) O primeiro dia é reservado para instruções, treinamento, seleção do braço com 
maiores valores de PA em que serão realizadas as medidas e entrega do aparelho

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência A 
 c) Nos 4 dias seguintes, a PA deve ser medida, pelo menos, 3 vezes pela manhã e à 

noite, no período compreendido entre 6 e 10 horas e 18 e 22 horas

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência D Grau de recomendação IIa – Nível de evidência D 

Protocolo para realização do exame e orientações ao paciente

Valor clínico da MRP

Grau de recomendação I – Nível de evidência D
• O relatório de MRPA deve conter os seguintes 

aspectos:
a) Descrição do protocolo utilizado
b) Qualidade do procedimento

Grau de recomendação I – Nível de evidência B 
• O registro deverá ser aceito para interpretação 

quando atingir ��12 medidas válidas
Grau de recomendação IIa – Nível de evidência D
• O registro deverá ser aceito para interpretação 

quando tiver todos os dias do exame 
Grau de recomendação I – Nível de evidência D
• Deverão ser excluídas medidas aberrantes, como PAD 

> 140 ou < 40 mmHg, PAS < 70 ou > 250 mmHg 
e pressão de pulso < 20 ou > 100 mmHg, sem 
justificativa clínica.
c) Médias de pressão

Grau de recomendação I – Nível de evidência A
• Recomendado considerar anormal quando as médias 

estiverem > 135 e/ou 85 mmHg

Interpretação dos dados obtidos 
e produção de relatórios

Grau de recomendação I – 
Nível de evidência B
• Alguns aparelhos têm a 

capacidade de armazenar 
registros e transmiti-los 
via telefone ou Internet, 
proporcionando maior 
adesão e maior controle 
da PA, com menor 
número de consultas

Perspectivas da MRPA

Grau de recomendação I – Nível de evidência B 
• Estudos revelam a utilidade da MRPA na 

avaliação do controle terapêutico de pacientes 
idosos

Grau de recomendação I – Nível 
de evidência – C
• Poucos estudos sugerem o valor 

da MRPA no período gestacional 
por possibilitar melhor controle da 
PA e diminuir o número de visitas

Grau de recomendação I – Nível de evidência D
• Embora seja fonte suplementar de informação, não 

deve ser usada para tomada de decisão

Grau de recomendação I – Nível de evidência B
• MRPA possibilita o diagnóstico do efeito e da HAS do avental branco. Está 

indicada no seguimento destes pacientes em decorrência de baixo custo e 
conveniência

Diagnóstico da hipertensão do avental branco

Grau de recomendação I – 
Nível de evidência A 
• Vários estudos têm mostrado a 

utilidade na avaliação de pacientes 
com hipertensão refratária

Avaliação da eficácia da 
terapêutica anti-hipertensiva

Grau de recomendação I – 
Nível de evidência C
• Vários estudos demonstraram 

que a MRPA apresenta melhor 
correlação com o índice de 
massa de ventrículo esquerdo 
que a medida de consultório

Prognóstico do hipertenso

Grau de recomendação I – Nível de evidência B
• As médias de PA consideradas anormais são > 135/85 mmHg
Grau de recomendação I – Nível de evidência D 
• Em crianças e gestantes, ainda não estão estabelecidos os 

critérios de normalidade

Grau de recomendação I – Nível de evidência BGrau de recomendação I – Nível de evidência B

Critérios de normalidade

Crianças e adolescentes

Gestantes

Pacientes idosos

(Ver tabelas 5, 6 e 7)

Situações especiais
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IV Diretriz para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 
II Diretriz para Uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial
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• O relatório de MRPA deve conter os seguintes 

aspectos:
a) Descrição do protocolo utilizado
b) Qualidade do procedimento
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• O registro deverá ser aceito para interpretação 

quando atingir ��12 medidas válidas
Grau de recomendação IIa – Nível de evidência D
• O registro deverá ser aceito para interpretação 

quando tiver todos os dias do exame 
Grau de recomendação I – Nível de evidência D
• Deverão ser excluídas medidas aberrantes, como PAD 

> 140 ou < 40 mmHg, PAS < 70 ou > 250 mmHg 
e pressão de pulso < 20 ou > 100 mmHg, sem 
justificativa clínica.
c) Médias de pressão

Grau de recomendação I – Nível de evidência A
• Recomendado considerar anormal quando as médias 

estiverem > 135 e/ou 85 mmHg

Grau de recomendação I – Nível de evidência DGrau de recomendação I – Nível de evidência D

Interpretação dos dados obtidos 
e produção de relatórios

• O

Grau de recomendação I – Nível de evidência B 
• O

Grau de recomendação IIa – Nível de evidência D
• O

Grau de recomendação I – Nível de evidência D

Grau de recomendação I – 
Nível de evidência B
• Alguns aparelhos têm a 

capacidade de armazenar 
registros e transmiti-los 
via telefone ou Internet, 
proporcionando maior 
adesão e maior controle 
da PA, com menor 
número de consultas

Grau de recomendação I – Nível de evidência D
• O
Grau de recomendação I – Nível de evidência D
• OGrau de recomendação I – 
Grau de recomendação I – Nível de evidência DGrau de recomendação I – Nível de evidência D
• OGrau de recomendação I – 

Perspectivas da MRPA

Grau de recomendação I – Nível de evidência B 
• Estudos revelam a utilidade da MRPA na 

avaliação do controle terapêutico de pacientes 
idosos

Grau de recomendação I – Nível 
de evidência – C
• Poucos estudos sugerem o valor 

da MRPA no período gestacional 
por possibilitar melhor controle da 
PA e diminuir o número de visitas

Grau de recomendação I – Nível de evidência D
• Embora seja fonte suplementar de informação, não 

deve ser usada para tomada de decisão

Grau de recomendação I – Nível de evidência B
• MRPA possibilita o diagnóstico do efeito e da HAS do avental branco. Está 

indicada no seguimento destes pacientes em decorrência de baixo custo e 
conveniência

Grau de recomendação I – Nível de evidência BGrau de recomendação I – Nível de evidência B

Diagnóstico da hipertensão do avental branco

Grau de recomendação I – 
Nível de evidência A 
• Vários estudos têm mostrado a 

utilidade na avaliação de pacientes 
com hipertensão refratária

Grau de recomendação I – Grau de recomendação I – 

Avaliação da eficácia da 
terapêutica anti-hipertensiva

Grau de recomendação I – 
Nível de evidência C
• Vários estudos demonstraram 

que a MRPA apresenta melhor 
correlação com o índice de 
massa de ventrículo esquerdo 
que a medida de consultório

Grau de recomendação I – Grau de recomendação I – 

Prognóstico do hipertenso

Grau de recomendação I – Nível de evidência B
• As médias de PA consideradas anormais são > 135/85 mmHg
Grau de recomendação I – Nível de evidência D 
• Em crianças e gestantes, ainda não estão estabelecidos os 

critérios de normalidade

Critérios de normalidade

Grau de recomendação I – Nível de evidência DGrau de recomendação I – Nível de evidência D

Crianças e adolescentes
Grau de recomendação I – Nível Grau de recomendação I – Nível 

Gestantes

Grau de recomendação I – Nível de evidência B Grau de recomendação I – Nível de evidência B 

Pacientes idosos

(Ver tabelas 5, 6 e 7)

Situações especiais
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IV Diretriz para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 
II Diretriz para Uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial

Tabela 5. Indicações da MRPA

Identificação e seguimento do hipertenso do avental branco (Grau de recomendação I – Nível de evidência B)

Identificação do efeito do avental branco (Grau de recomendação I – Nível de evidência B)

Identificação de hipertensão mascarada (Grau de recomendação IIa – Nível de evidência B)

Tabela 6. Vantagens potenciais da MRPA em relação à medida 
casual (Grau de recomendação I – Nível de evidência B)

Maior número de medidas

Boa aceitabilidade, inclusive por idosos e muito idosos

Maior adesão ao tratamento

Boa reprodutibilidade

Quantificação do efeito do avental branco

Avaliação da pressão sem influência da presença do observador e do 
ambiente do consultório

Atenuação dos erros e preferências do observador

Melhor correlação com lesão de órgãos-alvo

Possibilidade de armazenamento, impressão e transmissão a distância 
das leituras obtidas

Diminuição do número de visitas ao consultório

Baixo custo dos aparelhos

Tabela 7. Limitações da MRPA (Grau de recomendação 
IIa – Nível de evidência D)

Dificuldade de medir a pressão durante o sono

Tempo despendido na instrução do paciente e/ou familiares

Número reduzido de estudos de normalidade e prognóstico

Pacientes arrítmicos, obesos e crianças

Possibilidade de o paciente auto-ajustar a medicação, induzido 
pelo valor da leitura

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – IV Diretriz 
para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial

II Diretriz para Uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial – 2005
IV MAPA / II MRPA
http://publicacoes.cardiol.br
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IV Diretriz para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 
II Diretriz para Uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial
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Tabela 7. Limitações da MRPA (Grau de recomendação 
IIa – Nível de evidência D)
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http://publicacoes.cardiol.br
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Diretrizes
IV diretriz para uso da monitorização ambulatorial da pressão arterial

II diretriz para uso da monitorização residencial da pressão arterial

Participantes:
Alexandre Alessi (PR), Andréa A. Brandão (RJ), Ângela Pierin (SP), Audes Magalhães 
Feitosa (PE), Carlos Alberto Machado (SP), Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz (SP), 
Cristina S. Atie (SP), Dante Marcelo Artigas Giorgi (SP), Décio Mion Jr. (SP), Eduardo 
Cantoni Rosa (SP), Fernando Nobre (SP), Giovânio Vieira Silva (SP), Hilton Chaves Jr. (PE), 
Istênio José Fernandes Pascoal (DF), Jorge Ilha Guimarães (RS), José Luis Santello (SP), 
José Márcio Ribeiro (MG), José Nery Praxedes (SP), Kátia Coelho Ortega (SP), 
Lílian Soares da Costa (RJ), Luis Aparecido Bortolotto (SP), Marco Antonio Mota Gomes 
(AL), Maurício Wajngarten (SP), Miguel Gus (RS), Osvaldo Kohlmann Jr. (SP), Paulo César 
Veiga Jardim (GO), Tufik José Magalhães Geleilete (SP), Vera Koch (SP).

Comissão Organizadora:
Decio Mion Jr., Carlos Alberto Machado, Marco Antonio Mota Gomes, Fernando Nobre, 
Osvaldo Kohlmann Jr., José Nery Praxedes e Dante Marcelo Artigas Giorgi

Comissão de Redação:
Decio Mion Jr., Alexandre Alessi, Kátia Coelho Ortega, Eduardo Cantoni Rosa, Giovânio 
Vieira Silva, Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz, Audes Magalhães Feitosa e Tufik José 
Magalhães Geleilete.

Grupos de Trabalho
1. Moderadores: Dante Marcelo Artigas Giorgi (SP), e Fernando Nobre (SP); 
Secretários: Alexandre Alessi (PR) e Kátia Coelho Ortega (SP)
Membros: Andréa A. Brandão (RJ), Cristina S. Atie (SP), José Luis Santello (SP) e 
Jorge Ilha Guimarães (RS)

2.Moderadores: Décio Mion Jr. e Osvaldo Kohlmann Jr. (SP); 
Secretários: Eduardo Cantoni Rosa (SP) e Giovânio Vieira Silva (SP)
Membros: Hilton Chaves Jr. (PE), José Márcio Ribeiro (MG), Miguel Gus (RS)

 3.Moderadores: Carlos Alberto Machado (SP) e José Nery Praxedes (SP); 
Secretária: Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz (SP)
Membros: Istênio José Fernandes Pascoal (DF), Lílian Soares da Costa (RJ), 
Maurício Wajngarten (SP) e Vera Koch (SP)

4. Moderador: Marco Antonio Mota Gomes (AL); 
Secretários: Audes Magalhães Feitosa (PE) e Tufik José Magalhães Geleilete (SP)
Membros: Ângela Pierin (SP), Luis Aparecido Bortolotto (SP) e Paulo César Veiga Jardim (GO) 
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Membros: Hilton Chaves Jr. (PE), José Márcio Ribeiro (MG), Miguel Gus (RS)

 3.Moderadores: Carlos Alberto Machado (SP) e José Nery Praxedes (SP); 
Secretária: Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz (SP)
Membros: Istênio José Fernandes Pascoal (DF), Lílian Soares da Costa (RJ), 
Maurício Wajngarten (SP) e Vera Koch (SP)

4. Moderador: Marco Antonio Mota Gomes (AL); 
Secretários: Audes Magalhães Feitosa (PE) e Tufik José Magalhães Geleilete (SP)
Membros: Ângela Pierin (SP), Luis Aparecido Bortolotto (SP) e Paulo César Veiga Jardim (GO) 
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65

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

Introdução

Classificação da indicação

Classe I – Condições para as quais há evidências conclusivas ou, na sua falta, consenso geral de que 
o procedimento é seguro e útil/eficaz
Classe II – Condições para as quais há evidências conflitantes e/ou divergência de opinião sobre segu-
rança e utilidade/eficácia do procedimento.
Classe IIa – Peso ou evidência/opinião a favor do procedimento. A maioria aprova.
Classe IIb – Segurança e utilidade/eficácia menos bem estabelecida, não havendo predomínio de opi-
niões a favor.
Classe III – Condições para as quais há evidências e/ou consenso de que o procedimento não é útil/
eficaz e, em alguns casos, pode ser prejudicial.

Níveis de evidência científica para indicações de DCEI

Nível A – Dados obtidos a partir de múltiplos estudos randomizados de bom porte, concordantes e/ou 
de metanálise robusta de estudos clínicos randomizados.
Nível B – Dados obtidos a partir de metanálise menos robusta, a partir de um único estudo randomiza-
do ou de estudos não-randomizados (observacionais).
Nível C – Dados obtidos de opiniões consensuais de especialistas.

Implante do DCEI

A abordagem inicial antes do implante do DCEI deve constar de

Avaliação 
clínica

Radiografia

• Cabos-eletrodos: pode variar de 1 a 4
• Geradores: uni, bicamerais ou multissítio

Sistemas de estimulação

• Realizado sob monitoração contínua 
da pressão arterial, oximetria e ECG

• Sedação, anestesia local ou geral de 
acordo com o caso

• Escolha do acesso depende de: local 
de implante do gerador (peitoral ou 
abdominal) e tipo de abordagem 
venosa (veia subclávia ou cefálica) 
ou epicárdica

Procedimento de implante

• Ecocardiograma, Holter 24 horas, 
estudo eletrofisiológico (EEF), 
venografia e outros exames estão 
indicados quando a condição clínica 
justificar

• Jejum de 6 horas antes do 
implante, tricotomia, anti-sepsia do 
local e antibioticoterapia profilática 
devem ser realizados

ECG

• Geralmente permanece 
em ambiente hospitalar 
por 24 horas

Período de internação 
para implante

• Clínica, ECG e 
eletrônica, incluindo 
radiografia de tórax

Avaliação no 
pós-operatório

• Os mais freqüentes são pneumotórax ou hemotórax, 
hematoma, perda de comando e/ou sensibilidade, 
deslocamento do cabo-eletrodo, alterações na bolsa do 
gerador, infecção e arritmias

Riscos e complicações

Exames laboratoriais 
(hemograma, coagulograma, 

urina tipo I e bioquímica básica)
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65

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

Introdução

Classificação da indicação

Classe I – Condições para as quais há evidências conclusivas ou, na sua falta, consenso geral de que 
o procedimento é seguro e útil/eficaz
Classe II – Condições para as quais há evidências conflitantes e/ou divergência de opinião sobre segu-
rança e utilidade/eficácia do procedimento.
Classe IIa – Peso ou evidência/opinião a favor do procedimento. A maioria aprova.
Classe IIb – Segurança e utilidade/eficácia menos bem estabelecida, não havendo predomínio de opi-
niões a favor.
Classe III – Condições para as quais há evidências e/ou consenso de que o procedimento não é útil/
eficaz e, em alguns casos, pode ser prejudicial.

Níveis de evidência científica para indicações de DCEI

Nível A – Dados obtidos a partir de múltiplos estudos randomizados de bom porte, concordantes e/ou 
de metanálise robusta de estudos clínicos randomizados.
Nível B – Dados obtidos a partir de metanálise menos robusta, a partir de um único estudo randomiza-
do ou de estudos não-randomizados (observacionais).
Nível C – Dados obtidos de opiniões consensuais de especialistas.

Implante do DCEI

A abordagem inicial antes do implante do DCEI deve constar de

Avaliação 
clínica

Radiografia

• Cabos-eletrodos: pode variar de 1 a 4
• Geradores: uni, bicamerais ou multissítio
• Cabos-eletrodos: pode variar de 1 a 4• Cabos-eletrodos:

Sistemas de estimulação

• Realizado sob monitoração contínua 
da pressão arterial, oximetria e ECG

• Sedação, anestesia local ou geral de 
acordo com o caso

• Escolha do acesso depende de: local 
de implante do gerador (peitoral ou 
abdominal) e tipo de abordagem 
venosa (veia subclávia ou cefálica) 
ou epicárdica

Procedimento de implante

• Sedação,

• Escolha

• Ecocardiograma, Holter 24 horas, 
estudo eletrofisiológico (EEF), 
venografia e outros exames estão 
indicados quando a condição clínica 
justificar

• Jejum de 6 horas antes do 
implante, tricotomia, anti-sepsia do 
local e antibioticoterapia profilática 
devem ser realizados

ECG

• Geralmente permanece 
em ambiente hospitalar 
por 24 horas

• Geralmente

Período de internação 
para implante

• Clínica, ECG e 
eletrônica, incluindo 
radiografia de tórax

• Clínica, ECG e• Clínica, ECG

Avaliação no 
pós-operatório

• Os mais freqüentes são pneumotórax ou hemotórax, 
hematoma, perda de comando e/ou sensibilidade, 
deslocamento do cabo-eletrodo, alterações na bolsa do 
gerador, infecção e arritmias

pneumotórax ou hemotórax,

Riscos e complicações

• Realizado• Realizado
• Ecocardiograma, Holter 24 horas,• Ecocardiograma, Holter 24 horas,

Exames laboratoriais 
(hemograma, coagulograma, 

urina tipo I e bioquímica básica)
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66

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

Recomendações para implante de MP definitivo

Disfunção do nó sinusal (DNS)

Recomendações para o implante de DCEI

Marcapasso definitivo

1. Espontânea, irreversível ou 
induzida por fármacos necessários 
e insubstituíveis, com síncopes, 
pré-síncopes ou tonturas, ou com 
IC relacionadas à bradicardia
documentada (NE C)

2. Intolerância aos esforços 
relacionada à incompetência 
cronotrópica (NE C)

ou

Classe I

1. Espontânea, irreversível 
ou induzida por 
fármacos necessários 
e insubstituíveis, com 
síncopes, pré-síncopes ou 
tonturas relacionadas com 
a bradicardia, mas não 
documentadas (NE C)

2. Síncope de etiologia 
indefinida, na presença de 
DNS documentada ao EEF 
(NE C)

irreversível

Classe IIa

1. DNS assintomática ou com sintomas não 
relacionados à bradicardia (NE C)

2. DNS com bradicardia sintomática por uso de 
fármacos não essenciais ou substituíveis (NE C)

não

Classe III

1.Bradiarritmia sinusal que 
desencadeia ou agrava IC, angina 
do peito ou taquiarritmias (NE C)

2.Oligossintomáticos com FC crônica 
< 40 bat/min em vigília (NE C)

Classe IIb

Recomendações para escolha do modo de estimulação na DNS

1. AAI,O/R; na presença de 
condução AV normal (NE A)

2. DDD,O/R, na presença de 
BAV avançado (NE A)

3. AAI,C/R com reversão 
automática para DDD,C/R, na 
presença de BAV avançado 
intermitente (NE A)

Classe I

• VVI,O/R em idosos, na 
ausência de condução 
retrógrada VA (NE A)

Classe IIb

1. VVI,O/R na presença de condução 
retrógrada VA; VDDO/R (NE A)

2. AAI,O/R; na presença de BAV 
avançado (NE A)

Classe III

Recomendações para ativação de 
sensor de variação de freqüência (SVF)

1. SVF dos tipos volume minuto, 
movimentação, contratilidade 
miocárdica, respeitando-se 
os limites da cardiopatia, 
doenças associadas e estilo 
de vida (NE A)

2. Associação de SVF do 
tipo volume minuto e 
movimentação, respeitando-
se os limites da cardiopatia, 
doenças associadas e estilo 
de vida (NE A)

Classe IIa

1. SVF rápidos (de movimentação) para 
pacientes com ICO ou CMHO (NE A)

Classe III

continua
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66

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

Recomendações para implante de MP definitivo

Disfunção do nó sinusal (DNS)

Recomendações para o implante de DCEI

Marcapasso definitivo

1. Espontânea, irreversível ou 
induzida por fármacos necessários 
e insubstituíveis, com síncopes, 
pré-síncopes ou tonturas, ou com 
IC relacionadas à bradicardia
documentada (NE C)

2. Intolerância aos esforços 
relacionada à incompetência 
cronotrópica (NE C)

Classe I

1. Espontânea, irreversível 
ou induzida por 
fármacos necessários 
e insubstituíveis, com 
síncopes, pré-síncopes ou 
tonturas relacionadas com 
a bradicardia, mas não 
documentadas (NE C)

2. Síncope de etiologia 
indefinida, na presença de 
DNS documentada ao EEF 
(NE C)

Classe IIa

1. DNS assintomática ou com sintomas não 
relacionados à bradicardia (NE C)

2. DNS com bradicardia sintomática por uso de 
fármacos não essenciais ou substituíveis (NE C)

Classe III

1.Bradiarritmia sinusal que 
desencadeia ou agrava IC, angina 
do peito ou taquiarritmias (NE C)

2.Oligossintomáticos com FC crônica 
< 40 bat/min em vigília (NE C)

Classe IIb

Recomendações para escolha do modo de estimulação na DNS

1. AAI,O/R; na presença de 
condução AV normal (NE A)

2. DDD,O/R, na presença de 
BAV avançado (NE A)

3. AAI,C/R com reversão 
automática para DDD,C/R, na 
presença de BAV avançado 
intermitente (NE A)

AAI,O/R; na presença de 

Classe I

• VVI,O/R em idosos, na 
ausência de condução 
retrógrada VA (NE A)

idosos, naidosos,

Classe IIb

1. VVI,O/R na presença de condução 
retrógrada VA; VDDO/R (NE A)

2. AAI,O/R; na presença de BAV 
avançado (NE A)

VVI,O/R na presença de condução VVI,O/R na presença de condução 

Classe III

Recomendações para ativação de 
sensor de variação de freqüência (SVF)

1. SVF dos tipos volume minuto, 
movimentação, contratilidade 
miocárdica, respeitando-se 
os limites da cardiopatia, 
doenças associadas e estilo 
de vida (NE A)

2. Associação de SVF do 
tipo volume minuto e 
movimentação, respeitando-
se os limites da cardiopatia, 
doenças associadas e estilo 
de vida (NE A)

SVF dos tipos volume minuto, SVF dos tipos volume minuto, 

Classe IIa

1. SVF rápidos (de movimentação) para 
pacientes com ICO ou CMHO (NE A)
SVF rápidos (de movimentação) para SVF rápidos (de movimentação) para 

Classe III

continua
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67

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

Recomendações para implante de MP definitivo

Síndrome do seio carotídeo (SSC)

Recomendações para o implante de DCEI

Marcapasso definitivo

1. Síncope recorrente em situações que 
envolvem a estimulação mecânica do 
seio carotídeo, provocando assistolia 
> 3s documentada, na ausência de 
medicamentos depressores da função 
sinusal ou condução AV – (NE B)

Síncope recorrente em situações que 

Classe I

1. Síncope recorrente, não documentada, em situações cotidianas que 
envolvem a estimulação mecânica do seio carotídeo e com resposta 
cardioinibitória à massagem do seio carotídeo (NE C)

2. Síncope recorrente de etiologia indefinida reprodutível por MSC (NE C)

Síncope recorrente, não documentada, em situações cotidianas que 

Classe IIa
1. Resposta cardioinibitória à massagem do seio 

carotídeo na ausência de manifestações clínicas de 
baixo fluxo cerebral (NE C)

2. Resposta vasodepressora exclusiva, à massagem 
do seio carotídeo, independentemente das 
manifestações clínicas (NE C)

Resposta cardioinibitória à massagem do seio Resposta cardioinibitória à massagem do seio 

Classe III

1. Síncope recorrente de etiologia indefinida 
na presença de resposta cardioinibitória à 
massagem do seio carotídeo (NE C)

Síncope recorrente de etiologia indefinida 

Classe IIb

Recomendação para escolha do modo de estimulação para pacientes com SSC

1. DDD,O/R com função “rate
drop response” (NE C)

2. DDI,O/R (NE C)

Classe I

• VVI,O/R (NE C)

Classe IIb
• Modo de estimulação 

AAI,O/R (NE C)

Classe III

cont.

cont.
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67

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

Recomendações para implante de MP definitivo

Síndrome do seio carotídeo (SSC)

Recomendações para o implante de DCEI

Marcapasso definitivo

1. Síncope recorrente em situações que 
envolvem a estimulação mecânica do 
seio carotídeo, provocando assistolia 
> 3s documentada, na ausência de 
medicamentos depressores da função 
sinusal ou condução AV – (NE B)

Classe I

1. Síncope recorrente, não documentada, em situações cotidianas que 
envolvem a estimulação mecânica do seio carotídeo e com resposta 
cardioinibitória à massagem do seio carotídeo (NE C)

2. Síncope recorrente de etiologia indefinida reprodutível por MSC (NE C)

Classe IIa
1. Resposta cardioinibitória à massagem do seio 

carotídeo na ausência de manifestações clínicas de 
baixo fluxo cerebral (NE C)

2. Resposta vasodepressora exclusiva, à massagem 
do seio carotídeo, independentemente das 
manifestações clínicas (NE C)

Classe III

1. Síncope recorrente de etiologia indefinida 
na presença de resposta cardioinibitória à 
massagem do seio carotídeo (NE C)

Classe IIb

Recomendação para escolha do modo de estimulação para pacientes com SSC

1. DDD,O/R com função “rate
drop response” (NE C)

2. DDI,O/R (NE C)

DDD,O/R com função “rate

Classe I

• VVI,O/R (NE C)• VVI,O/R (NE C)

Classe IIb
• Modo de estimulação 

AAI,O/R (NE C)
estimulaçãoestimulação

Classe III

cont.

cont.
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68

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

Recomendações para implante de MP definitivo

Bloqueio atrioventricular (BAV)

Recomendações para o implante de DCEI

Marcapasso definitivo

1. Irreversível,
com síncopes, 
pré-síncopes ou 
tonturas, intra ou 
infra-His e com 
agravamento por 
estimulação atrial ou 
teste farmacológico 
(NE C)

Irreversível,Irreversível,

Classe IIa

1. Assintomático (NE C)Assintomático (NE C)Assintomático (NE C)

Classe III

1. Com sintomas 
conseqüentes ao 
acoplamento AV 
anormal (NE C)

Classe IIb

cont.

cont.

BAV 1º Grau

1. Tipo avançado, 
assintomático, 
permanente ou 
intermitente e irreversível 
ou persistente após 15 
dias de cirurgia cardíaca 
ou infarto agudo do 
miocárdio (IAM) − (NE C)

2. Tipo II, QRS estreito, 
assintomático,
permanente ou 
intermitente e irreversível 
(NE C)

3. Flutter ou FA, 
assintomático, com 
freqüência média 
< 40 bpm em vigília, 
irreversível ou por 
fármaco necessário e 
insubstituível (NE C)

Classe IIa

• Tipo I, assintomático, com 
normalização da condução 
AV com exercício ou 
atropina IV (NE C)

assintomático, comassintomático,

Classe III

1. Tipo avançado, assintomático, permanente ou 
intermitente e irreversível não relacionado à 
cirurgia cardíaca ou IAM (NE C)

2. Tipo 2:1, assintomático, permanente ou 
intermitente e irreversível associado a arritmias 
ventriculares que necessitam de tratamento 
medicamentoso com fármacos insubstituíveis 
depressores da condução AV (NE C)

Tipo avançado, assintomático, permanente ou 

Classe IIb

BAV 2º Grau

1. Permanente ou intermitente, 
irreversível ou por drogas 
necessárias e insubstituíveis, 
independentemente do tipo e 
da localização, com sintomas 
hipofluxo cerebral ou IC por 
bradicardia (NE C)

2. Tipo II, QRS largo ou infra-His, 
assintomático, permanente ou 
intermitente e irreversível (NE C)

3. Flutter ou FA com resposta 
ventricular baixa, com sintomas 
de hipofluxo cerebral ou IC por 
bradicardia (NE C)

Permanente ou intermitente, Permanente ou intermitente, 

Classe I

1. Permanente ou intermitente, irreversível, de qualquer 
etiologia ou local, com sintomas de hipofluxo cerebral 
ou IC conseqüentes à bradicardia (NE C)

2. Assintomático, conseqüente a IAM, persistente > 15 
dias (NE C)

3. Assintomático, com QRS largo após cirurgia cardíaca, 
persistente > 15 dias (NE C)

4. Assintomático, irreversível, QRS largo ou intra/infra-His, 
ou escape infra-His (NE C)

5. Assintomático, irreversível, QRS estreito, indicação de 
antiarrítmicos depressores do ritmo de escape (NE C)

6. Adquirido, irreversível, assintomático, FC média 
< 40 bpm na vigília, pausas > 3 segundos e sem 
resposta adequada ao exercício (NE C)

7. Irreversível, assintomático, com assistolia > 3 
segundos na vigília (NE C)

8. Irreversível, assintomático, com cardiomegalia 
progressiva (NE C)

9. Congênito, assintomático, QRS largo, cardiomegalia 
progressiva ou com FC inadequada para a idade (NE C)

10. Adquirido, assintomático, de etiologia chagásica ou 
degenerativa (NE C)

11. Irreversível, permanente ou intermitente, conseqüente à 
ablação do nó AV (NE C)

Classe I

1. Congênito, assintomático, QRS estreito, com 
freqüência apropriada para a idade e aceleração 
adequada ao exercício, sem cardiomegalia, 
arritmia ventricular e QT longo (NE C)

2. Transitório por ação medicamentosa, processo 
inflamatório agudo, cirurgia cardíaca, ablação ou 
outra causa reversível (NE C)

Classe III

1. Conseqüente à cirurgia cardíaca, 
assintomático, persistente > 15 dias, QRS 
estreito ou escape nodal e boa resposta 
cronotrópica (NE C)

2. Conseqüente à cirurgia cardíaca sem 
perspectiva de reversão < 15 dias (NE C)

3. Congênito assintomático, QRS estreito, má 
resposta cronotrópica, sem cardiomegalia, 
com arritmia ventricular expressiva ou QT 
longo (NE C)

Classe IIa

• Congênito, 
QRS estreito, 
boa resposta 
cronotrópica, sem 
cardiomegalia, com 
arritmia ventricular 
expressiva ou QT 
longo (NE C)

Classe IIb

BAV do 3º grau (total)
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68

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

Recomendações para implante de MP definitivo

Bloqueio atrioventricular (BAV)

Recomendações para o implante de DCEI

Marcapasso definitivo

1. Irreversível,
com síncopes, 
pré-síncopes ou 
tonturas, intra ou 
infra-His e com 
agravamento por 
estimulação atrial ou 
teste farmacológico 
(NE C)

Classe IIa

1. Assintomático (NE C)

Classe III

1. Com sintomas 
conseqüentes ao 
acoplamento AV 
anormal (NE C)

Classe IIb

cont.

cont.

BAV 1º Grau

1. Tipo avançado, 
assintomático, 
permanente ou 
intermitente e irreversível 
ou persistente após 15 
dias de cirurgia cardíaca 
ou infarto agudo do 
miocárdio (IAM) − (NE C)

2. Tipo II, QRS estreito, 
assintomático,
permanente ou 
intermitente e irreversível 
(NE C)

3. Flutter ou FA, 
assintomático, com 
freqüência média 
< 40 bpm em vigília, 
irreversível ou por 
fármaco necessário e 
insubstituível (NE C)

Tipo avançado, 

Classe IIa

• Tipo I, assintomático, com 
normalização da condução 
AV com exercício ou 
atropina IV (NE C)

Classe III

1. Tipo avançado, assintomático, permanente ou 
intermitente e irreversível não relacionado à 
cirurgia cardíaca ou IAM (NE C)

2. Tipo 2:1, assintomático, permanente ou 
intermitente e irreversível associado a arritmias 
ventriculares que necessitam de tratamento 
medicamentoso com fármacos insubstituíveis 
depressores da condução AV (NE C)

Classe IIb

BAV 2º Grau

1. Permanente ou intermitente, 
irreversível ou por drogas 
necessárias e insubstituíveis, 
independentemente do tipo e 
da localização, com sintomas 
hipofluxo cerebral ou IC por 
bradicardia (NE C)

2. Tipo II, QRS largo ou infra-His, 
assintomático, permanente ou 
intermitente e irreversível (NE C)

3. Flutter ou FA com resposta 
ventricular baixa, com sintomas 
de hipofluxo cerebral ou IC por 
bradicardia (NE C)

Classe I

1. Permanente ou intermitente, irreversível, de qualquer 
etiologia ou local, com sintomas de hipofluxo cerebral 
ou IC conseqüentes à bradicardia (NE C)

2. Assintomático, conseqüente a IAM, persistente > 15 
dias (NE C)

3. Assintomático, com QRS largo após cirurgia cardíaca, 
persistente > 15 dias (NE C)

4. Assintomático, irreversível, QRS largo ou intra/infra-His, 
ou escape infra-His (NE C)

5. Assintomático, irreversível, QRS estreito, indicação de 
antiarrítmicos depressores do ritmo de escape (NE C)

6. Adquirido, irreversível, assintomático, FC média 
< 40 bpm na vigília, pausas > 3 segundos e sem 
resposta adequada ao exercício (NE C)

7. Irreversível, assintomático, com assistolia > 3 
segundos na vigília (NE C)

8. Irreversível, assintomático, com cardiomegalia 
progressiva (NE C)

9. Congênito, assintomático, QRS largo, cardiomegalia 
progressiva ou com FC inadequada para a idade (NE C)

10. Adquirido, assintomático, de etiologia chagásica ou 
degenerativa (NE C)

11. Irreversível, permanente ou intermitente, conseqüente à 
ablação do nó AV (NE C)

Permanente ou intermitente, irreversível, de qualquer 

Classe I

1. Congênito, assintomático, QRS estreito, com 
freqüência apropriada para a idade e aceleração 
adequada ao exercício, sem cardiomegalia, 
arritmia ventricular e QT longo (NE C)

2. Transitório por ação medicamentosa, processo 
inflamatório agudo, cirurgia cardíaca, ablação ou 
outra causa reversível (NE C)

Congênito, assintomático, QRS estreito, com Congênito, assintomático, QRS estreito, com 

Classe III

1. Conseqüente à cirurgia cardíaca, 
assintomático, persistente > 15 dias, QRS 
estreito ou escape nodal e boa resposta 
cronotrópica (NE C)

2. Conseqüente à cirurgia cardíaca sem 
perspectiva de reversão < 15 dias (NE C)

3. Congênito assintomático, QRS estreito, má 
resposta cronotrópica, sem cardiomegalia, 
com arritmia ventricular expressiva ou QT 
longo (NE C)

cardíaca,

Classe IIa

• Congênito, 
QRS estreito, 
boa resposta 
cronotrópica, sem 
cardiomegalia, com 
arritmia ventricular 
expressiva ou QT 
longo (NE C)

Tipo avançado, 
assintomático, 
permanente ou 

• Congênito,• Congênito,

Classe IIb

BAV do 3º grau (total)
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Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

Escolha do modo de estimulação em pacientes com BAV

Bloqueio atrioventricular (BAV)

Recomendações para o implante de DCEI

Marcapasso definitivo

1. DDD,O/R com função sinusal normal sem condução 
retrógrada VA (NE B)

2. VVI,C/R sem condução retrógrada VA (NE B)
3. VDD,O com átrio estável e função sinusal normal (NE B)

Classe IIa

1. AAI,O/R; VVIO/R com condução retrógrada VA (NE B)
2. VDD,O com átrio instável ou com DNS (NE B)

Classe III

1. DDD,O/R com DNS e átrio estável (NE A)
2. DDD,O/R com condução retrógrada VA (NE B)
3. VVI,C/R com FA permanente (NE B)

Classe I

cont.
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Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

Escolha do modo de estimulação em pacientes com BAV

Bloqueio atrioventricular (BAV)

Recomendações para o implante de DCEI

Marcapasso definitivo

1. DDD,O/R com função sinusal normal sem condução 
retrógrada VA (NE B)

2. VVI,C/R sem condução retrógrada VA (NE B)
3. VDD,O com átrio estável e função sinusal normal (NE B)

Classe IIa

1. AAI,O/R; VVIO/R com condução retrógrada VA (NE B)
2. VDD,O com átrio instável ou com DNS (NE B)

Classe III

1. DDD,O/R com DNS e átrio estável (NE A)
2. DDD,O/R com condução retrógrada VA (NE B)
3. VVI,C/R com FA permanente (NE B)

Classe I

cont.
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70

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

Recomendações para implante de MP definitivo

Bloqueio intraventricular (BIV)

Recomendações para o implante de DCEI

Marcapasso definitivo

1. Bloqueio de ramo bilateral alternante 
documentado com síncopes, pré-
síncopes ou tonturas recorrentes (NE C)

Bloqueio de ramo bilateral alternante Bloqueio de ramo bilateral alternante 

Classe I

1. Intervalo HV > 70 ms espontâneo ou com bloqueio intra ou infra-His 
induzido por estimulação atrial ou teste farmacológico, em pacientes com 
síncopes, pré-síncopes ou tonturas, sem causa determinada (NE C)

2. Pacientes assintomáticos com intervalo HV > 100 ms espontâneo (NE C)
3. Bloqueios de ramo ou bifascicular, associados ou não a BAV de 1º grau, 

com síncopes sem documentação de BAVT paroxístico, afastadas de 
outras causas (NE C)

infra-Hisinfra-His

Classe IIa

1. Bloqueios de ramo ou bifascicular 
assintomáticos, de qualquer 
etiologia, com ou sem BAV, de 
1º grau (NE C)

Bloqueios de ramo ou bifascicular Bloqueios de ramo ou bifascicular 

Classe III

I. Bloqueio de ramo bilateral, 
assintomático (NE C)
Bloqueio de ramo bilateral, Bloqueio de ramo bilateral, 

Classe IIb

Escolha do modo de estimulação no BIV

1. VVI,O/R com FA permanente (NE B)
2. DDD,O/R com DNS (NE B))
3. DDD,O/R com condução retrógrada 

VA (NE B)

Classe I

1. DDD,O/R com função sinusal 
normal sem condução retrógrada 
VA (NE C)

2. VVI,O/R sem condução 
retrógrada VA (NE C)

3. VDD,O com átrio estável e 
função sinusal normal (NE C)

Classe IIa

1. AAI,O/R (NE B)
2. VVIO/R com condução 

retrógrada VA(NE B)
3. VDD,O com átrio instável 

ou DNS (NE B)

Classe III

cont.
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70

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

Recomendações para implante de MP definitivo

Bloqueio intraventricular (BIV)

Recomendações para o implante de DCEI

Marcapasso definitivo

1. Bloqueio de ramo bilateral alternante 
documentado com síncopes, pré-
síncopes ou tonturas recorrentes (NE C)

Classe I

1. Intervalo HV > 70 ms espontâneo ou com bloqueio intra ou infra-His 
induzido por estimulação atrial ou teste farmacológico, em pacientes com 
síncopes, pré-síncopes ou tonturas, sem causa determinada (NE C)

2. Pacientes assintomáticos com intervalo HV > 100 ms espontâneo (NE C)
3. Bloqueios de ramo ou bifascicular, associados ou não a BAV de 1º grau, 

com síncopes sem documentação de BAVT paroxístico, afastadas de 
outras causas (NE C)

Classe IIa

1. Bloqueios de ramo ou bifascicular 
assintomáticos, de qualquer 
etiologia, com ou sem BAV, de 
1º grau (NE C)

Classe III

I. Bloqueio de ramo bilateral, 
assintomático (NE C)

Classe IIb

Escolha do modo de estimulação no BIV

1. VVI,O/R com FA permanente (NE B)
2. DDD,O/R com DNS (NE B))
3. DDD,O/R com condução retrógrada 

VA (NE B)

VVI,O/R com FA permanente (NE B)VVI,O/R com FA permanente (NE B)

Classe I

1. DDD,O/R com função sinusal 
normal sem condução retrógrada 
VA (NE C)

2. VVI,O/R sem condução 
retrógrada VA (NE C)

3. VDD,O com átrio estável e 
função sinusal normal (NE C)

DDD,O/R com função sinusal 

Classe IIa

1. AAI,O/R (NE B)
2. VVIO/R com condução 

retrógrada VA(NE B)
3. VDD,O com átrio instável 

ou DNS (NE B)

Classe III

cont.
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71

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

cont.

cont.

Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (CMHO)

Recomendações para o implante de DCEI

Marcapasso definitivo

1. Pacientes com a forma 
não-obstrutiva (NE C)

2. Pacientes assintomáticos 
ou controlados por 
tratamento farmacológico 
(NE C)

3. Pacientes com indicação 
de CDI (NE C)

Pacientes com a forma 

Classe III
1. Pacientes sintomáticos, 

com obstrução da 
via de saída do 
VE em repouso ou 
provocada, refratários 
ao tratamento 
farmacológico sem 
indicação primária de 
CDI (NE C)

Pacientes sintomáticos, Pacientes sintomáticos, 

Classe IIb

Síndromes neuromediadas (SNM) ou vasovagais

1. Orientação sobre riscos e prognóstico (NE C)
2. Evitar fatores desencadeantes e reconhecer 

pródromos (NE C)
3. Manobras de contra-pressão muscular (NE C)
4. MP definitivo, (rate drop response) para 

síncopes recorrentes por hipersensibilidade do 
seio carotídeo (forma cardioinibitória) (NE B)

Classe I

1. Expansão de volemia (maior ingestão 
de sal; água; dormir em “tilt”; exercícios 
físicos) (NE C)

2. Tilt training (NE C)
3. MP definitivo na síncope associada a 

importante componente cardioinibitório, 
de preferência detectado durante 
condição clínica espontânea 
(looprecorder), claramente refratário 
ao tratamento com medidas gerais e 
farmacológicas (NE C)

Classe IIa

1. Betabloqueador para síncope 
com importante componente 
cardioinibitório (NE C)

Classe III

Recomendações para implante de MP definitivo

Síncope neurocardiogênica
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71

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

cont.

cont.

Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (CMHO)

Recomendações para o implante de DCEI

Marcapasso definitivo

1. Pacientes com a forma 
não-obstrutiva (NE C)

2. Pacientes assintomáticos 
ou controlados por 
tratamento farmacológico 
(NE C)

3. Pacientes com indicação 
de CDI (NE C)

Classe III
1. Pacientes sintomáticos, 

com obstrução da 
via de saída do 
VE em repouso ou 
provocada, refratários 
ao tratamento 
farmacológico sem 
indicação primária de 
CDI (NE C)

Classe IIb

Síndromes neuromediadas (SNM) ou vasovagais

1. Orientação sobre riscos e prognóstico (NE C)
2. Evitar fatores desencadeantes e reconhecer 

pródromos (NE C)
3. Manobras de contra-pressão muscular (NE C)
4. MP definitivo, (rate drop response) para 

síncopes recorrentes por hipersensibilidade do 
seio carotídeo (forma cardioinibitória) (NE B)

Orientação sobre riscos e prognóstico (NE C)

Classe I

1. Expansão de volemia (maior ingestão 
de sal; água; dormir em “tilt”; exercícios 
físicos) (NE C)

2. Tilt training (NE C)
3. MP definitivo na síncope associada a 

importante componente cardioinibitório, 
de preferência detectado durante 
condição clínica espontânea 
(looprecorder), claramente refratário 
ao tratamento com medidas gerais e 
farmacológicas (NE C)

Expansão de volemia (maior ingestão 

Classe IIa

1. Betabloqueador para síncope 
com importante componente 
cardioinibitório (NE C)

Betabloqueador para síncope 

Classe III

Recomendações para implante de MP definitivo

Síncope neurocardiogênica
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72

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

continua

Prevenção primária da morte súbita cardíaca em pacientes com cardiopatia estrutural

IAM > 40 dias ou cardiopatia 
isquêmica crônica, tratamento 
farmacológico ótimo, sem isquemia 
miocárdica passível de tratamento 
por revascularização e expectativa 
de vida > 1 ano com:
1. FEVE � 35% e CF II-III, ou FEVE 

� 30% e CF I, II ou III (NE A)
2. FEVE ��40%, TVNS espontânea e 

TVS indutível ao EEF (NE B)

IAM > 40 dias ou cardiopatia 

Classe I

1. Cardiomiopatia dilatada 
não isquêmica, CF II-III, 
FEVE � 35% e expectativa 
de vida > 1 ano (NE A)

2. Cardiopatia isquêmica ou 
não-isquêmica, CF III-IV, 
FEVE � 35%, QRS 
� 120 ms, com indicação 
de TRC e expectativa de 
vida > 1 ano (NE B)

Cardiomiopatia dilatada 

Classe IIa

1.Cardiopatia passível de 
correção cirúrgica ou 
percutânea (NE B)

2.Cardiopatia isquêmica e FEVE 
� 35% (NE B)

Cardiopatia passível de Cardiopatia passível de 

Classe III

Recomendações para implante de CDI na prevenção secundária de MSC em pacientes com cardiopatia estrutural

1. Parada cardíaca (PCR) por TV/FV de 
causa não-reversível, FE � 35% e 
expectativa de vida > 1 ano (NE C)

2. TVS espontânea com 
comprometimento hemodinâmico 
ou síncope, de causa não reversível, 
FE � 35% e expectativa de vida > 1 
ano (NE A)

Classe I

1. PCR por TV/FV de causa não 
reversível, FE � 35% e expectativa 
de vida > 1 ano (NE B)

2. TVS espontânea, de causa não 
reversível, FE � 35%, refratária a 
outras terapêuticas e expectativa de 
vida > 1 ano (NE B)

3. Síncope de origem indeterminada 
com indução de TVS 
hemodinamicamente instável e 
expectativa > 1 ano (NE B)

Classe IIa

1.TV incessante (NE C)

Classe III

Prevenção secundária da MSC em pacientes com cardiopatia estrutural

Recomendações para o implante de DCEI

Cardioversor desfibrilador implantável (CDI)
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72

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

continua

Prevenção primária da morte súbita cardíaca em pacientes com cardiopatia estrutural

IAM > 40 dias ou cardiopatia 
isquêmica crônica, tratamento 
farmacológico ótimo, sem isquemia 
miocárdica passível de tratamento 
por revascularização e expectativa 
de vida > 1 ano com:
1. FEVE � 35% e CF II-III, ou FEVE 

� 30% e CF I, II ou III (NE A)
2. FEVE ��40%, TVNS espontânea e 

TVS indutível ao EEF (NE B)

Classe I

1. Cardiomiopatia dilatada 
não isquêmica, CF II-III, 
FEVE � 35% e expectativa 
de vida > 1 ano (NE A)

2. Cardiopatia isquêmica ou 
não-isquêmica, CF III-IV, 
FEVE � 35%, QRS 
� 120 ms, com indicação 
de TRC e expectativa de 
vida > 1 ano (NE B)

Classe IIa

1.Cardiopatia passível de 
correção cirúrgica ou 
percutânea (NE B)

2.Cardiopatia isquêmica e FEVE 
� 35% (NE B)

Classe III

Recomendações para implante de CDI na prevenção secundária de MSC em pacientes com cardiopatia estrutural

1. Parada cardíaca (PCR) por TV/FV de 
causa não-reversível, FE � 35% e 
expectativa de vida > 1 ano (NE C)

2. TVS espontânea com 
comprometimento hemodinâmico 
ou síncope, de causa não reversível, 
FE � 35% e expectativa de vida > 1 
ano (NE A)

Parada cardíaca (PCR) por TV/FV de 

Classe I

1. PCR por TV/FV de causa não 
reversível, FE � 35% e expectativa 
de vida > 1 ano (NE B)

2. TVS espontânea, de causa não 
reversível, FE � 35%, refratária a 
outras terapêuticas e expectativa de 
vida > 1 ano (NE B)

3. Síncope de origem indeterminada 
com indução de TVS 
hemodinamicamente instável e 
expectativa > 1 ano (NE B)

PCR por TV/FV de causa não 

Classe IIa

1.TV incessante (NE C)TV incessante (NE C)

Classe III

Prevenção secundária da MSC em pacientes com cardiopatia estrutural

Recomendações para o implante de DCEI

Cardioversor desfibrilador implantável (CDI)
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73

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

cont.

cont.

Implante de CDI em situações especiais

1. Pacientes com TVPC, 
sobreviventes de PCR, com 
expectativa de vida > 1 ano 
(NE C)

Pacientes com TVPC, Pacientes com TVPC, 

Classe I

1. Pacientes com TVPC com síncope ou 
TVS, apesar do uso de betabloqueador 
em dose máxima tolerada e 
expectativa de vida de > 1 ano (NE C)

2. Pacientes com TVPC, contra-
indicação para betabloqueador e 
expectativa de vida > 1 ano (NE C)

Pacientes com TVPC com síncope ou 

Classe IIa

1. Pacientes com TVPC 
assintomática, com boa 
resposta ao tratamento com 
betabloqueador (NE C)

Pacientes com TVPC 

Classe III

Recomendações para o implante de DCEI

Cardioversor desfibrilador implantável (CDI)

1) Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC)
Recomendações para implante de CDI em pacientes com TVPC

1. Pacientes com SQTLc, 
pós-PCR e expectativa de 
vida > 1 ano (NE A)

Classe I

1. Pacientes com SQTLc com síncope 
ou TVS, apesar de betabloqueador em 
dose máxima tolerada e expectativa 
de vida > 1 ano (NE B)

2. Pacientes com SQTLc com contra-
indicação para betabloqueador e 
expectativa de vida > 1 ano (NE C)

Classe IIa

1. Pacientes assintomáticos sem diagnóstico 
específico por análise genética (NE C)

Classe III

2) Síndrome de QT longo congênito
Recomendações para implante de CDI em pacientes com SQTLc

1. Pacientes com SQTLc do tipo 
LQT2 ou LQT3 e expectativa 
de vida de > 1 ano (NE C)

Classe IIb
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73

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

cont.

cont.

Implante de CDI em situações especiais

1. Pacientes com TVPC, 
sobreviventes de PCR, com 
expectativa de vida > 1 ano 
(NE C)

Classe I

1. Pacientes com TVPC com síncope ou 
TVS, apesar do uso de betabloqueador 
em dose máxima tolerada e 
expectativa de vida de > 1 ano (NE C)

2. Pacientes com TVPC, contra-
indicação para betabloqueador e 
expectativa de vida > 1 ano (NE C)

Classe IIa

1. Pacientes com TVPC 
assintomática, com boa 
resposta ao tratamento com 
betabloqueador (NE C)

Classe III

Recomendações para o implante de DCEI

Cardioversor desfibrilador implantável (CDI)

1) Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC)
Recomendações para implante de CDI em pacientes com TVPC

1. Pacientes com SQTLc, 
pós-PCR e expectativa de 
vida > 1 ano (NE A)

Pacientes com SQTLc, 

Classe I

1. Pacientes com SQTLc com síncope 
ou TVS, apesar de betabloqueador em 
dose máxima tolerada e expectativa 
de vida > 1 ano (NE B)

2. Pacientes com SQTLc com contra-
indicação para betabloqueador e 
expectativa de vida > 1 ano (NE C)

Pacientes com SQTLc com síncope 

Classe IIa

1. Pacientes assintomáticos sem diagnóstico 
específico por análise genética (NE C)
Pacientes assintomáticos sem diagnóstico 

Classe III

2) Síndrome de QT longo congênito
Recomendações para implante de CDI em pacientes com SQTLc

1. Pacientes com SQTLc do tipo 
LQT2 ou LQT3 e expectativa 
de vida de > 1 ano (NE C)

Pacientes com SQTLc do tipo 

Classe IIb
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74

Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

cont.

cont.

Implante de CDI em situações especiais

1. Pacientes com SB, 
pós-PCR e expectativa 
de vida > 1 ano (NE C)

Pacientes com SB, 

Classe I

1. Pacientes com SB e 
alterações ECG espontâneas, 
síncope e expectativa de 
vida > 1 ano (NE C)

2. Pacientes com SB e 
documentação de TVS sem 
PCR e expectativa de vida 
> 1 ano (NE C)

Pacientes com SB e Pacientes com SB e 

Classe IIa

Recomendações para o implante de DCEI

Cardioversor desfibrilador implantável (CDI)

3) Síndrome de Brugada (SB)
Recomendações para implante de CDI em pacientes com SB

1. CMH com FV/
TV sustentada 
de causa não 
reversível e 
expectativa de 
vida > 1 ano 
(NE B)

Classe I

1. CMH � 1 fator de risco 
maior para MSC (tabela 
1) e expectativa de vida 
> 1 ano (NE C)

Classe IIa

1. Pacientes com CMH sem fatores 
de risco (NE C)

Classe III

4) Cardiomiopatia hipertrófica (CMH)
Recomendações para implante de CDI em pacientes com CMH

1. Pacientes com SB e alterações ECG 
induzidas por fármacos, síncope de 
origem indeterminada e expectativa 
de vida > 1 ano (NE C)

Pacientes com SB e alterações ECG 

Classe IIb

1. Pacientes com SB assintomáticos e sem 
fatores de risco documentados (NE C)
Pacientes com SB assintomáticos e sem 

Classe III

1. CAVD com FV/
TV sustentada 
de causa não 
reversível e com 
expectativa de 
vida > 1 ano 
(NE B)

Classe I

1. CAVD com doença extensa, com 
envolvimento do VE e história 
familiar de MSC em 1 ou mais 
membros, ou síncope de origem 
não determinada e com expectativa 
de vida > 1 ano (NE C)

Classe IIa

1. CAVD assintomáticos, sem 
fatores de risco (NE C)

Classe III

5) Cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito (CAVD)
Recomendações para implante de CDI em pacientes com CAVD
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Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

cont.

cont.

Implante de CDI em situações especiais

1. Pacientes com SB, 
pós-PCR e expectativa 
de vida > 1 ano (NE C)

Classe I

1. Pacientes com SB e 
alterações ECG espontâneas, 
síncope e expectativa de 
vida > 1 ano (NE C)

2. Pacientes com SB e 
documentação de TVS sem 
PCR e expectativa de vida 
> 1 ano (NE C)

Classe IIa

Recomendações para o implante de DCEI

Cardioversor desfibrilador implantável (CDI)

3) Síndrome de Brugada (SB)
Recomendações para implante de CDI em pacientes com SB

1. CMH com FV/
TV sustentada 
de causa não 
reversível e 
expectativa de 
vida > 1 ano 
(NE B)

CMH com FV/

Classe I

1. CMH � 1 fator de risco 
maior para MSC (tabela 
1) e expectativa de vida 
> 1 ano (NE C)

Classe IIa

1. Pacientes com CMH sem fatores 
de risco (NE C)
Pacientes com CMH sem fatores 

Classe III

4) Cardiomiopatia hipertrófica (CMH)
Recomendações para implante de CDI em pacientes com CMH

1. Pacientes com SB e alterações ECG 
induzidas por fármacos, síncope de 
origem indeterminada e expectativa 
de vida > 1 ano (NE C)

Classe IIb

1. Pacientes com SB assintomáticos e sem 
fatores de risco documentados (NE C)

Classe III

1. CAVD com FV/
TV sustentada 
de causa não 
reversível e com 
expectativa de 
vida > 1 ano 
(NE B)

CAVD com FV/

Classe I

1. CAVD com doença extensa, com 
envolvimento do VE e história 
familiar de MSC em 1 ou mais 
membros, ou síncope de origem 
não determinada e com expectativa 
de vida > 1 ano (NE C)

CAVD com doença extensa, com 

Classe IIa

1. CAVD assintomáticos, sem 
fatores de risco (NE C)
CAVD assintomáticos, sem 

Classe III

5) Cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito (CAVD)
Recomendações para implante de CDI em pacientes com CAVD
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Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

1 FE � 35%, ritmo sinusal, IC CF 
III ou IV, tratamento otimizado e 
QRS > 150 ms (NE A)

2. FE � 35%, ritmo sinusal, IC CF III 
ou IV, tratamento otimizado, QRS 
120 a 150 ms e comprovação de 
dissincronismo por método de 
imagem − (NE A)

 35%, ritmo sinusal, IC CF 

Classe I
1. FE � 35%, IC CF III ou IV, 

tratamento otimizado, 
dependentes de MP convencional, 
com QRS > 150 ms ou com 
dissincronismo documentado por 
método de imagem (NE B)

2. FE � 35%, FA permanente, IC CF III 
ou IV, tratamento otimizado e QRS 
> 150 ms (NE C)

3. FE � 35%, FA permanente, IC CF 
III ou IV, tratamento otimizado 
e QRS de 120 a 150 ms com 
comprovação de dissincronismo 
por método de imagem (NE C)

 35%, IC CF III ou IV, 

Classe IIa

Recomendações para o implante de DCEI

Ressincronizador cardíaco (RC)

Recomendações para implante de ressincronizador cardíaco

1. FE � 35%, ritmo sinusal, IC CF III ou IV, 
tratamento otimizado e QRS < 120 ms 
com comprovação de dissincronismo por 
método de imagem (NE C)

2. Pacientes com indicação de MP quando a 
estimulação ventricular é imprescindível, 
FE � 35% e IC CF III ou IV (NE C)

 35%, ritmo sinusal, IC CF III ou IV, 

Classe IIb

1. Pacientes com cardiomiopatia dilatada e IC sob 
tratamento não otimizado ou com boa resposta 
terapêutica, independentemente da presença de 
distúrbio de condução (NE A)

Pacientes com cardiomiopatia dilatada e IC sob 

Classe III

cont.

1. Sepse, inclusive endocardite, 
decorrente de infecção do sistema 
de estimulação ou quando porções 
intravasculares do cabo-eletrodo 
não podem ser assepticamente 
isoladas da loja

2. Arritmias graves secundárias a 
fragmentos de cabo-eletrodo retidos

3. Cabo-eletrodo, fragmento ou parte 
de ferramenta de remoção retidos 
com risco de vida

4. Eventos tromboembólicos 
importantes, provocados por 
fragmentos ou cabo-eletrodo retido

5. Obstrução de todos os acessos 
venosos em casos de implante de 
novo cabo-eletrodo transvenoso

6. Cabo-eletrodo que interfere no 
comportamento do DCEI implantado

Classe I

1. Infecção de loja, erosão de pele sem a porção 
transvenosa, quando o cabo-eletrodo pode ser 
isolado e retirado por incisão limpa, totalmente 
isolada da região infectada

2. Infecção não identificada por avaliação minuciosa
3. Dor crônica na loja do DCEI ou inserção do cabo-

eletrodo com sério desconforto, não controlável 
com medicação ou sem remoção do cabo-eletrodo

4. Cabo-eletrodo que interfira no tratamento de 
neoplasia

5. Lesão traumática na inserção do cabo-eletrodo, cuja 
presença implique dificuldade para a reconstrução 
da lesão

6. Cabo-eletrodo que prejudique a via de acesso para a 
instalação de outro DCEI

7. Cabo-eletrodo considerado sem função, em 
paciente jovem

Classe IIa

Recomendações especiais

Remoção de cabo-eletrodo do DCEI

As indicações para remoção de cabo-eletrodo de DCEI são:

1. Calcificação visível à radiografia do tórax, envolvendo 
o cabo-eletrodo no átrio ou veia cava superior

2. Impossibilidade de contar com o equipamento 
necessário

3. Paciente sem condições para toracotomia de 
salvamento

4. Conhecimento prévio de que o eletrodo está fora do 
sistema venoso

Classe IIb

1. Condições em que o risco da remoção é maior que o 
benefício

2. Cabo-eletrodo único abandonado em paciente idoso
3. Cabo-eletrodo íntegro reutilizável em eventual troca 

de gerador, com histórico confiável

Classe III
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Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

1 FE � 35%, ritmo sinusal, IC CF 
III ou IV, tratamento otimizado e 
QRS > 150 ms (NE A)

2. FE � 35%, ritmo sinusal, IC CF III 
ou IV, tratamento otimizado, QRS 
120 a 150 ms e comprovação de 
dissincronismo por método de 
imagem − (NE A)

Classe I
1. FE � 35%, IC CF III ou IV, 

tratamento otimizado, 
dependentes de MP convencional, 
com QRS > 150 ms ou com 
dissincronismo documentado por 
método de imagem (NE B)

2. FE � 35%, FA permanente, IC CF III 
ou IV, tratamento otimizado e QRS 
> 150 ms (NE C)

3. FE � 35%, FA permanente, IC CF 
III ou IV, tratamento otimizado 
e QRS de 120 a 150 ms com 
comprovação de dissincronismo 
por método de imagem (NE C)

Classe IIa

Recomendações para o implante de DCEI

Ressincronizador cardíaco (RC)

Recomendações para implante de ressincronizador cardíaco

1. FE � 35%, ritmo sinusal, IC CF III ou IV, 
tratamento otimizado e QRS < 120 ms 
com comprovação de dissincronismo por 
método de imagem (NE C)

2. Pacientes com indicação de MP quando a 
estimulação ventricular é imprescindível, 
FE � 35% e IC CF III ou IV (NE C)

Classe IIb

1. Pacientes com cardiomiopatia dilatada e IC sob 
tratamento não otimizado ou com boa resposta 
terapêutica, independentemente da presença de 
distúrbio de condução (NE A)

Classe III

cont.

1. Sepse, inclusive endocardite, 
decorrente de infecção do sistema 
de estimulação ou quando porções 
intravasculares do cabo-eletrodo 
não podem ser assepticamente 
isoladas da loja

2. Arritmias graves secundárias a 
fragmentos de cabo-eletrodo retidos

3. Cabo-eletrodo, fragmento ou parte 
de ferramenta de remoção retidos 
com risco de vida

4. Eventos tromboembólicos 
importantes, provocados por 
fragmentos ou cabo-eletrodo retido

5. Obstrução de todos os acessos 
venosos em casos de implante de 
novo cabo-eletrodo transvenoso

6. Cabo-eletrodo que interfere no 
comportamento do DCEI implantado

Sepse, inclusive endocardite, Sepse, inclusive endocardite, 

Classe I

1. Infecção de loja, erosão de pele sem a porção 
transvenosa, quando o cabo-eletrodo pode ser 
isolado e retirado por incisão limpa, totalmente 
isolada da região infectada

2. Infecção não identificada por avaliação minuciosa
3. Dor crônica na loja do DCEI ou inserção do cabo-

eletrodo com sério desconforto, não controlável 
com medicação ou sem remoção do cabo-eletrodo

4. Cabo-eletrodo que interfira no tratamento de 
neoplasia

5. Lesão traumática na inserção do cabo-eletrodo, cuja 
presença implique dificuldade para a reconstrução 
da lesão

6. Cabo-eletrodo que prejudique a via de acesso para a 
instalação de outro DCEI

7. Cabo-eletrodo considerado sem função, em 
paciente jovem

Infecção de loja, erosão de pele sem a porção Infecção de loja, erosão de pele sem a porção 

Classe IIa

Recomendações especiais

Remoção de cabo-eletrodo do DCEI

As indicações para remoção de cabo-eletrodo de DCEI são:

1. Calcificação visível à radiografia do tórax, envolvendo 
o cabo-eletrodo no átrio ou veia cava superior

2. Impossibilidade de contar com o equipamento 
necessário

3. Paciente sem condições para toracotomia de 
salvamento

4. Conhecimento prévio de que o eletrodo está fora do 
sistema venoso

Calcificação visível à radiografia do tórax, envolvendo Calcificação visível à radiografia do tórax, envolvendo 

Classe IIb

1. Condições em que o risco da remoção é maior que o 
benefício

2. Cabo-eletrodo único abandonado em paciente idoso
3. Cabo-eletrodo íntegro reutilizável em eventual troca 

de gerador, com histórico confiável

Condições em que o risco da remoção é maior que o 

Classe III
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Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI)

• Eletrodomésticos em geral
• Escadas rolantes e portas automáticas
• Automóveis, ônibus, aviões, 

motocicletas

geralgeral

Aceitável

• Colchões magnéticos e miniímãs (Neodymium-ironboron, por exemplo, fecho de colar)
• Telefones celulares, telefones sem fio, blue tooth, walkie talkie, wireless ou Wi-Fi
• Antenas de telefonia celular
• iPod MP3
• Eletrocautério
• Radiação terapêutica
• Desfibrilação externa
• Ablação por radiofreqüência (RF) e mapeamento eletroanatômico magnético
• Litotripsia
• Aparelhos que produzem vibração mecânica
• Sistemas de detecção de metais e antifurto
• Estimulação transcutânea, eletroacupuntura
• Radares de navegação, radares militares
• Torres de transmissão de energia elétrica
• Campos eletromagnéticos por grandes fontes, amplificadores de som e caixas acústicas de grande porte
• Campos eletromagnéticos por subestações de transformação e linhas de transmissão de alta tensão são locais de intenso campo eletromagnético
• Profissional da área de montagem de TV e de equipamentos de solda por radiofreqüência
• Esportes e esforços físicos em geral
• Mecânico de automóveis
• Aparelho de diatermia dental
• Secador de cabelo

Aceitável com riscos

Recomendações especiais

Interferência sobre o DCEI

Classificação de interferência eletromecânica (IEM) sobre DCEI, grau de risco e recomendações:
1. Aceitável – segura e inofensiva, não há riscos de provocar danos
2. Aceitável com riscos: pode provocar danos e não consenso sobre riscos e segurança, mesmo sob cuidados específicos de proteção
3. Inaceitável: consenso geral de que são prejudiciais e, exceto em condições muito especiais, são proibitivas

• Ressonância nuclear magnética
• Medidor de gordura corporal

nuclear magnética

Inaceitável

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI) – 2007
http://publicacoes.cardiol.br
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• Ablação por radiofreqüência (RF) e mapeamento eletroanatômico magnético
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• Sistemas de detecção de metais e antifurto
• Estimulação transcutânea, eletroacupuntura
• Radares de navegação, radares militares
• Torres de transmissão de energia elétrica
• Campos eletromagnéticos por grandes fontes, amplificadores de som e caixas acústicas de grande porte
• Campos eletromagnéticos por subestações de transformação e linhas de transmissão de alta tensão são locais de intenso campo eletromagnético
• Profissional da área de montagem de TV e de equipamentos de solda por radiofreqüência
• Esportes e esforços físicos em geral
• Mecânico de automóveis
• Aparelho de diatermia dental
• Secador de cabelo

Aceitável com riscos

Recomendações especiais

Interferência sobre o DCEI

Classificação de interferência eletromecânica (IEM) sobre DCEI, grau de risco e recomendações:
1. Aceitável – segura e inofensiva, não há riscos de provocar danos
2. Aceitável com riscos: pode provocar danos e não consenso sobre riscos e segurança, mesmo sob cuidados específicos de proteção
3. Inaceitável: consenso geral de que são prejudiciais e, exceto em condições muito especiais, são proibitivas

• Ressonância nuclear magnética
• Medidor de gordura corporal

Inaceitável

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI) – 2007
http://publicacoes.cardiol.br
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I Diretriz
brasileira sobre prevenção de doenças cardiovasculares em 
mulheres climatéricas e a influência da terapia de reposição 
hormonal (trh) da sociedade brasileira de cardiologia (sbc) 
e da associação brasileira do climatério (sobrac)

Coordenadores
César Eduardo Fernandes, João Sabino de Lima Pinho Neto, 
Otavio Celso Eluf Gebara

Coordenador de Normatizações e Diretrizes da SBC
Jadelson Pinheiro de Andrade

Participantes
Aarão Mendes Pinto Neto (SOBRAC); Alberto Soares Pereira Filho - (SOBRAC); 
Amanda Valéria Luna de Athayde - (SBEM); Andrei C. Sposito - (SBC); Antônio 
Eugênio Motta Ferrari (SOBRAC); Ben-Hur Albergaria - (SOBRAC); Célia Regina 
da Silva - (SOBRAC); César Eduardo Fernandes - (SOBRAC); Claudiane Garcia de 

Arruda - (SOBRAC); Cristina Stephan- (SOBRAC); Eliana Petri Nahás (SOBRAC); 
Eliano Arnaldo José Pellini - (SOBRAC); Elizabeth Regina Giunco Alexandre - (SBC); 
Elsimar Metzker Coutinho - (SOBRAC); Everaldo Porto - (SOBRAC); Geraldo Rodrigues 
de Lima - (SOBRAC); Ivis Alberto L. Bezerra de Andrade - (SOBRAC); João Sabino de 
Lima Pinho Neto - (SOBRAC); José Arnaldo de S. Ferreira - (SOBRAC); José Carlos 
de Lima (SOBRAC); José Mendes Aldrighi (FEBRASGO); Lucas Viana Machado 
(SOBRAC); Lucia Helena de Azevedo - (FEBRASGO); Luciano de Melo Pompei - 
(SOBRAC); Marcelo Bertolami (SBC); Marcelo Luis Steiner - (SOBRAC); Marco 
Aurélio Albernaz - (SOBRAC); Marcos Felipe Silva de Sá - Associação Brasileira de 
Climatério (SOBRAC); Maria Celeste Osório Wender (SOBRAC); Nilson Roberto de 
Melo (FEBRASGO); Otavio Celso Eluf Gebara - (SBC); Poli Mara Spritzer (SBEM); Raul 
Dias dos Santos Filho (SBC); Rodolfo Strufaldi - (SOBRAC); Rogério Bonassi Machado 
- (SOBRAC); Ronald Perret Bossemeyer - (SOBRAC); Rosaly Rulli Costa (FEBRASGO); 
Sérgio Peixoto (SOBRAC); Valéria Bezerra de Carvalho (SBC)
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I Diretriz Brasileira sobre Prevenção de Doenças Cardiovasculares em Mulheres Climatéricas e a Influência da Terapia de 
Reposição Hormonal (TRH) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Associação Brasileira do Climatério (SOBRAC)

Grau de recomendação e nível de evidência

Graus de recomendação

I: existem consenso e evidência em favor da indicação.
IIa: existe divergência, mas a maioria aprova.
IIb: existe divergência e divisão de opiniões.
III: não se recomenda.

Níveis de evidência

A: múltiplos ensaios clínicos controlados, aleatorizados.
B: um único estudo clínico controlado aleatorizado, estudos clínicos não aleatorizados ou estudos 
observacionais bem desenhados.
C: série ou relatos de casos.
D: consenso de especialistas.

Fatores de risco cardiovascular

Intervenções no estilo de vida

• Abandonar o tabaco e, se 
necessário, utilizar fármacos 
ou terapia de reposição de 
nicotina (Classe I, Nível B)

Tabagismo

• Realizar � 30 minutos de atividade 
moderada 3 a 6 dias/semana 
(Classe I, Nível B)

• Quando o objetivo for perder peso, 
atingir 60 a 90 minutos/dia 
(Classe I, Nível C)

Atividade física

• Considere o diagnóstico e referência 
para tratamento dos casos (Classe IIa, 
Nível B)

Depressão

• Podem ser adjuvantes na hipertrigliceridemia 
ou substituir fibratos, niacina ou estatinas em 
pacientes intolerantes (Classe IIb, Nível B)

Ácidos graxos ômega 3

• Rica em frutas, fibras e vegetais; o consumo de peixe 
� 2 vezes/semana (Classe I, Nível B) 

• Gorduras saturadas � 10% da energia total diária e evitar 
gorduras trans (Classe I, Nível B)

• O consumo de álcool deve ser � 1 drink por dia (Classe I, Nível B) 
• Proteína da soja (25 gramas /dia) pode reduzir o colesterol, 

auxiliando no tratamento (Classe IIa, Nível B)

Dieta

• Para todas que 
apresentaram um 
evento cardiovascular 
(Classe I, Nível C)

Reabilitação
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Reposição Hormonal (TRH) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Associação Brasileira do Climatério (SOBRAC)

Grau de recomendação e nível de evidência

Graus de recomendação

I: existem consenso e evidência em favor da indicação.
IIa: existe divergência, mas a maioria aprova.
IIb: existe divergência e divisão de opiniões.
III: não se recomenda.

Níveis de evidência

A: múltiplos ensaios clínicos controlados, aleatorizados.
B: um único estudo clínico controlado aleatorizado, estudos clínicos não aleatorizados ou estudos 
observacionais bem desenhados.
C: série ou relatos de casos.
D: consenso de especialistas.

Fatores de risco cardiovascular

Intervenções no estilo de vida

• Abandonar o tabaco e, se 
necessário, utilizar fármacos 
ou terapia de reposição de 
nicotina (Classe I, Nível B)

tabaco e, se

Tabagismo

• Realizar � 30 minutos de atividade 
moderada 3 a 6 dias/semana 
(Classe I, Nível B)

• Quando o objetivo for perder peso, 
atingir 60 a 90 minutos/dia 
(Classe I, Nível C)

 30 minutos de atividade 

Atividade física

• Considere o diagnóstico e referência 
para tratamento dos casos (Classe IIa, 
Nível B)

e referência

Depressão

• Podem ser adjuvantes na hipertrigliceridemia 
ou substituir fibratos, niacina ou estatinas em 
pacientes intolerantes (Classe IIb, Nível B)

adjuvantes hipertrigliceridemia

Ácidos graxos ômega 3

• Rica em frutas, fibras e vegetais; o consumo de peixe 
� 2 vezes/semana (Classe I, Nível B) 

• Gorduras saturadas � 10% da energia total diária e evitar 
gorduras trans (Classe I, Nível B)

• O consumo de álcool deve ser � 1 drink por dia (Classe I, Nível B) 
• Proteína da soja (25 gramas /dia) pode reduzir o colesterol, 

auxiliando no tratamento (Classe IIa, Nível B)

Dieta

• Para todas que 
apresentaram um 
evento cardiovascular 
(Classe I, Nível C)

todas quetodas

Reabilitação
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Reposição Hormonal (TRH) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Associação Brasileira do Climatério (SOBRAC)

Intervenção em fatores de risco

• Está indicada quando PA ��140/90 mmHg ou em 
níveis mais baixos quando associado a doença renal 
crônica ou DM (��130/80 mmHg)

• As drogas recomendadas são: tiazídicos, 
betabloqueadores, IECA/BRA (Classe I, Nível A)

PA < 120/80 mmHg

Pressão arterial 
(PA) – nível ótimo

PA – Farmacoterapia

Lípides e níveis de 
lipoproteínas – níveis ideais

• Controle da glicemia 
e Hb A1c < 7% 
(Classe I, Nível B)

Diabetes

• LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dL e 
triglicérides < 150 mg/dL (Classe I, Nível B)

• Alto risco: drogas para LDL < 100 mg/dL (Classe I, Nível A) 
Opcionalmente < 70 mg/dL em mulheres com doença aterosclerótica 
manifesta (Classe IIa, Nível B)

• Risco intermediário ou com múltiplos FR: drogas se LDL � 130 mg/dL 
(Classe I, Nível B)

• Risco baixo, mas com FR, drogas se LDL � 160 mg/dL (Classe I, Nível B)

• Risco baixo sem FR, drogas se LDL � 190 mg/dL (Classe I, Nível B)

Lípides – Farmacoterapia

• Alto risco: AAS 75 a 325 mg/dia 
(Classe I, Nível A). Se intolerância ao 
AAS, clopidogrel 75 mg/dia (Classe I, 
Nível B)

• Em mulheres � 65 anos se os riscos de 
sangramento digestivo forem menores 
que o risco de AVC (Classe IIa, Nível B)

AAS

• Usar em pacientes com disfunção ventricular (FE � 40%) em uso de 
medicação adequada para IC e sem contra-indicação (Classe I, Nível B)

Bloqueadores da 
aldosterona

• Usar IECA em mulheres 
após IAM ou com disfunção 
ventricular ou DM (Classe I, 
Nível A). Os BRA podem ser 
outra opção (Classe I, Nível B)

IECA e BRA

• Usar por tempo indefinido 
em IAM, síndrome coronária 
aguda ou disfunção 
ventricular, salvo contra-
indicações (Classe I, Nível A)

Betabloqueadores

Medicações preventivas

Intervenções Classe III na prevenção/tratamento de doenças 
cardiovasculares em mulheres

Suplementos antioxidantes (vitaminas C, E e 
beta-caroteno) (Classe III, Nível A)

Ácido fólico associado ou não à vitamina B6 ou B12 
(Classe III, Nível A)

AAS em mulheres < 65 anos 
(Classe III, Nível B)
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Intervenção em fatores de risco

• Está indicada quando PA ��140/90 mmHg ou em 
níveis mais baixos quando associado a doença renal 
crônica ou DM (��130/80 mmHg)

• As drogas recomendadas são: tiazídicos, 
betabloqueadores, IECA/BRA (Classe I, Nível A)

PA < 120/80 mmHg

Pressão arterial 
(PA) – nível ótimo

PA – Farmacoterapia

Lípides e níveis de 
lipoproteínas – níveis ideais

• Controle da glicemia 
e Hb A1c < 7% 
(Classe I, Nível B)

Diabetes

• LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dL e 
triglicérides < 150 mg/dL (Classe I, Nível B)

• Alto risco: drogas para LDL < 100 mg/dL (Classe I, Nível A) 
Opcionalmente < 70 mg/dL em mulheres com doença aterosclerótica 
manifesta (Classe IIa, Nível B)

• Risco intermediário ou com múltiplos FR: drogas se LDL � 130 mg/dL 
(Classe I, Nível B)

• Risco baixo, mas com FR, drogas se LDL � 160 mg/dL (Classe I, Nível B)

• Risco baixo sem FR, drogas se LDL � 190 mg/dL (Classe I, Nível B)

Lípides – Farmacoterapia

• Alto risco: AAS 75 a 325 mg/dia 
(Classe I, Nível A). Se intolerância ao 
AAS, clopidogrel 75 mg/dia (Classe I, 
Nível B)

• Em mulheres � 65 anos se os riscos de 
sangramento digestivo forem menores 
que o risco de AVC (Classe IIa, Nível B)

65 anos se os riscos de 65 anos se os riscos de 

AAS

• Usar em pacientes com disfunção ventricular (FE � 40%) em uso de 
medicação adequada para IC e sem contra-indicação (Classe I, Nível B)

40%) em uso de 

Bloqueadores da 
aldosterona

• Usar IECA em mulheres 
após IAM ou com disfunção 
ventricular ou DM (Classe I, 
Nível A). Os BRA podem ser 
outra opção (Classe I, Nível B)

mulheresmulheres

IECA e BRA

• Usar por tempo indefinido 
em IAM, síndrome coronária 
aguda ou disfunção 
ventricular, salvo contra-
indicações (Classe I, Nível A)

por tempo indefinidopor tempo indefinido

Betabloqueadores

Medicações preventivas

Intervenções Classe III na prevenção/tratamento de doenças 
cardiovasculares em mulheres

Suplementos antioxidantes (vitaminas C, E e 
beta-caroteno) (Classe III, Nível A)

Ácido fólico associado ou não à vitamina B6 ou B12 
(Classe III, Nível A)

AAS em mulheres < 65 anos 
(Classe III, Nível B)

OS 7046 Pocket Diretrizes SBC_parte 2.indd   79 21/8/2008   16:23:27

7046 aplicados.indd   169
21/8/2008   17:02:46



I Diretriz Brasileira sobre Prevenção de Doenças Cardiovasculares em Mulheres Climatéricas e a Influência da Terapia de 
Reposição Hormonal (TRH) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Associação Brasileira do Climatério (SOBRAC)

A terapêutica de reposição hormonal

A TRH é o melhor tratamento para sintomas 
vasomotores do climatério (Classe I, Nível A)

A TRH deve ser 
recomendada para

• Alívio dos sintomas climatéricos e atrofia urogenital (Classe I, Nível A)
• Proteger contra a perda do colágeno e a atrofia da pele (Classe I, Nível A)
• Conservar a massa óssea e reduzir o risco de fraturas (Classe I, Nível A)
• Provável redução do risco de Alzheimer (Classe IIb, Nível A)
• Para melhora do bem-estar e da sexualidade (Classe I, Nível A)
• Deve-se empregar a mínima dose de TRH que mantenha eficácia

Classificação dos 
progestagênios

consoante à 
sua origem 

farmacológica

Progestagênios

Estrogênios

• A TRH consiste 
fundamentalmente na 
reposição de estrogênios

• O uso de 
progestagênios
é obrigatório em 
pacientes com 
útero intacto ou 
submetidas à 
histerectomia parcial 
(Classe I, Nível A)

• A via oral e as não-orais oferecem distintos efeitos sobre lipídios, lipoproteínas e resistência à insulina (Nível A) e sobre a coagulação (Nível B) 
• O risco de câncer de mama aumenta com terapêutica combinada de estrogênios com progestagênios (Nível A)
• Estudos observacionais apontam para um menor risco de TEV com a via não-oral em comparação com a via oral (Nível B)

Androgênios
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Reposição Hormonal (TRH) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Associação Brasileira do Climatério (SOBRAC)

A terapêutica de reposição hormonal

A TRH é o melhor tratamento para sintomas 
vasomotores do climatério (Classe I, Nível A)

A TRH deve ser 
recomendada para

• Alívio dos sintomas climatéricos e atrofia urogenital (Classe I, Nível A)
• Proteger contra a perda do colágeno e a atrofia da pele (Classe I, Nível A)
• Conservar a massa óssea e reduzir o risco de fraturas (Classe I, Nível A)
• Provável redução do risco de Alzheimer (Classe IIb, Nível A)
• Para melhora do bem-estar e da sexualidade (Classe I, Nível A)
• Deve-se empregar a mínima dose de TRH que mantenha eficácia

Classificação dos 
progestagênios

consoante à 
sua origem 

farmacológica

Progestagênios

Estrogênios

• A TRH consiste 
fundamentalmente na 
reposição de estrogênios

• O uso de 
progestagênios
é obrigatório em 
pacientes com 
útero intacto ou 
submetidas à 
histerectomia parcial 
(Classe I, Nível A)

• A via oral e as não-orais oferecem distintos efeitos sobre lipídios, lipoproteínas e resistência à insulina (Nível A) e sobre a coagulação (Nível B) 
• O risco de câncer de mama aumenta com terapêutica combinada de estrogênios com progestagênios (Nível A)
• Estudos observacionais apontam para um menor risco de TEV com a via não-oral em comparação com a via oral (Nível B)

Androgênios
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I Diretriz Brasileira sobre Prevenção de Doenças Cardiovasculares em Mulheres Climatéricas e a Influência da Terapia de 
Reposição Hormonal (TRH) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Associação Brasileira do Climatério (SOBRAC)

Evidências sobre a influência da terapia hormonal nas doenças 
cardiovasculares (DCV) em mulheres climatéricas

• A TRH não está recomendada com 
a finalidade exclusiva de reduzir o 
risco de DCV no período de transição 
menopáusica ou pós-menopausa 
(Classe III, Nível A)

• Existem evidências de 
benefícios CV quando 
iniciada na transição 
menopáusica ou nos 
primeiros anos de pós-
menopausa (Classe IIa, 
Nível B)

• A TRH para alívio dos sintomas 
climatéricos (Classe I, Nível A) possui 
inúmeras formulações com diferentes 
estrogênios, progestagênios e 
androgênios com diferentes regimes, 
associações de hormônios, doses e vias 
de administração

• Não existem estudos com 
desfechos CV, em usuárias de 
terapêutica estrogênica isolada ou 
estroprogestativa com < 60 anos

• Existem lacunas de evidências 
quanto aos distintos regimes 
de TRH, particularmente com 
relação a estudos com desfechos 
clínicos (IAM, AVC e eventos 
tromboembólicos)

• Poucos são os estudos 
com desfechos CV 
e poucas são as 
TRH estudadas, 
predominando os 
estrogênios eqüinos 
conjugados isolados 
ou associados 
ao acetato de 
medroxiprogesterona

• Cada hormônio da TRH 
tem efeito próprio sobre 
os marcadores de risco 
das DCV, que podem 
variar na dependência da 
associação com outros 
hormônios

• Não se pode falar de “efeito de classe” da TRH sobre o 
risco das DCV. É recomendável que se especifiquem o 
regime, a dose e a via de administração

• Os progestagênios da TRH têm 
origem, propriedades e ações 
distintas. Podem interagir 
com diferentes receptores e 
promover ações específicas, 
agregando benefícios ou riscos 
à TRH. Não se pode falar 
de efeito de classe para os 
progestagênios

• Novos estudos precisam ser realizados 
com desfechos finais bem definidos, 
especificando-se o tempo de pós-
menopausa decorrido, a dose de hormônios, 
a formulação, o regime dos progestagênios 
usados e as vias de administração

• Não existem estudos 
com a testosterona ou 
outros androgênios em 
terapêutica combinada 
com estrogênios ou 
com formulações 
estroprogestativas

• Não existem estudos 
em DCV, com TRH de 
baixa dose e com a 
tibolona

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – I Diretriz Brasileira sobre Prevenção de Doenças Cardiovasculares em Mulheres Climatéricas e 
a Influência da Terapia de Reposição Hormonal (TRH) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Associação Brasileira do Climatério (SOBRAC) – 2008

http://publicacoes.cardiol.br
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Evidências sobre a influência da terapia hormonal nas doenças 
cardiovasculares (DCV) em mulheres climatéricas

• A TRH não está recomendada com 
a finalidade exclusiva de reduzir o 
risco de DCV no período de transição 
menopáusica ou pós-menopausa 
(Classe III, Nível A)

• Existem evidências de 
benefícios CV quando 
iniciada na transição 
menopáusica ou nos 
primeiros anos de pós-
menopausa (Classe IIa, 
Nível B)

• A TRH para alívio dos sintomas 
climatéricos (Classe I, Nível A) possui 
inúmeras formulações com diferentes 
estrogênios, progestagênios e 
androgênios com diferentes regimes, 
associações de hormônios, doses e vias 
de administração

• Não existem estudos com 
desfechos CV, em usuárias de 
terapêutica estrogênica isolada ou 
estroprogestativa com < 60 anos

• Existem lacunas de evidências 
quanto aos distintos regimes 
de TRH, particularmente com 
relação a estudos com desfechos 
clínicos (IAM, AVC e eventos 
tromboembólicos)

• Poucos são os estudos 
com desfechos CV 
e poucas são as 
TRH estudadas, 
predominando os 
estrogênios eqüinos 
conjugados isolados 
ou associados 
ao acetato de 
medroxiprogesterona

• Cada hormônio da TRH 
tem efeito próprio sobre 
os marcadores de risco 
das DCV, que podem 
variar na dependência da 
associação com outros 
hormônios

• Não se pode falar de “efeito de classe” da TRH sobre o 
risco das DCV. É recomendável que se especifiquem o 
regime, a dose e a via de administração

• Os progestagênios da TRH têm 
origem, propriedades e ações 
distintas. Podem interagir 
com diferentes receptores e 
promover ações específicas, 
agregando benefícios ou riscos 
à TRH. Não se pode falar 
de efeito de classe para os 
progestagênios

• Novos estudos precisam ser realizados 
com desfechos finais bem definidos, 
especificando-se o tempo de pós-
menopausa decorrido, a dose de hormônios, 
a formulação, o regime dos progestagênios 
usados e as vias de administração

• Não existem estudos 
com a testosterona ou 
outros androgênios em 
terapêutica combinada 
com estrogênios ou 
com formulações 
estroprogestativas

• Não existem estudos 
em DCV, com TRH de 
baixa dose e com a 
tibolona

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – I Diretriz Brasileira sobre Prevenção de Doenças Cardiovasculares em Mulheres Climatéricas e 
a Influência da Terapia de Reposição Hormonal (TRH) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Associação Brasileira do Climatério (SOBRAC) – 2008
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83

Diretriz de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica: Aspectos Práticos e Responsabilidades

Grau de recomendação, nível de evidência e aspectos econômicos

Graus de recomendação

A: sempre usar. Recomendação conclusiva, sendo adotada por unanimidade; conduta conclusivamente útil e segura; eficácia e segurança com-
provadas. Quase sempre requer níveis de evidência 1 ou 2 para que este grau de recomendação seja adotado.
B: deve ser geralmente indicada. Recomendação considerada aceitável, mas com ressalvas; conduta aceitável e segura; grande potencial de 
utilidade, mas ainda sem comprovação conclusiva, com nível de evidência menos sólido.
C: fica a critério pessoal usar. Recomendação indefinida; conduta a respeito da qual não há evidência segura a favor ou contra, quanto à eficácia 
e segurança.
D: em geral não se deve usar. Conduta não recomendada, embora possa em algum contexto excepcional ser adotada, tratando-se de opção 
muito fraca; evidência mínima de eficácia e segurança, embora se vislumbre algum potencial de utilidade em algumas circunstâncias.
E: nunca usar. Não recomendada por unanimidade.

Níveis de evidência

Nível 1: evidência baseada em muitos estudos randomizados, controlados, amplos, concordantes e com poder estatístico adequado; preferen-
cialmente com revisão sistemática conclusiva.
Nível 2: evidência baseada em poucos estudos randomizados, controlados, concordantes e de médio porte ou metanálises de vários estudos 
desta natureza, pequenos ou de médio porte.
Nível 3: evidência baseada em poucos estudos randomizados, controlados e de ótima qualidade. 
Nível 4: evidência baseada em mais de um estudo coorte, de ótima qualidade.
Nível 5: evidência baseada em mais de um estudo caso-controle, de qualidade.
Nível 6: evidência baseada em mais de uma série de casos de alta qualidade. Inclui registros.
Nível 7: evidência baseada apenas em: extrapolações de resultados coletados para outros propósitos (testar outras hipóteses); conjecturas ra-
cionais, experimentos com animais, ou baseados em modelos mecanísticos de fisiopatologia e/ou mecanismos de ação; conduta antiga baseada 
em prática comum; opiniões sem referência a estudos anteriores.

Recomendação Grau A, evidência Nível 1
• Em pacientes com insuficiência cardíaca 

os estudos sobre o custo-efetividade 
do tratamento por meio da RCPM têm 
mostrado resultados mais expressivos do 
que os referentes a coronariopatas. Nos 
pacientes mais graves, com indicação 
para transplante, a reabilitação prévia à 
cirurgia pode melhorar as condições gerais, 
tornando mais seguros o ato cirúrgico e o 
pós-operatório

Recomendação Grau A, 
evidência de Nível 1
• A indicação para 

coronariopatas torna-
se inquestionável 
diante das evidências 
sobre custo-
efetividade e do 
número de indivíduos 
que necessitam 
ser tratados para 
que o benefício do 
tratamento ocorra em 
um paciente (NNT)

RCPM na 
coronariopatia

RCPM na 
insuficiência

cardíaca

RCPM na 
pneumopatia crônica

Recomendação de Grau A-B
• Evidência de Nível 2-3

RCPM na doença arterial 
periférica, obesidade, 

síndrome metabólica, diabetes 
melito e para pacientes com 

escore elevado de risco 
para doença cardiovascular, 

pulmonar e metabólica

Recomendação Grau A, evidência de Nível 1
• Pneumopatas tratados em programas de 

reabilitação utilizam menos os serviços de saúde

Recomendação de Grau A, 
evidência de Nível 1
• Estudos controlados e 

randomizados documentaram 
a redução significativa da 
pressão arterial sistólica e 
diastólica, não somente em 
portadores de HAS, mas 
também em normotensos

RCPM na hipertensão 
arterial sistêmica

• Tem sido também demonstrada a importância da reabilitação para nefropatas crônicos, inclusive os submetidos à hemodiálise, os quais 
apresentam acentuada redução da capacidade cardiorrespiratória. Para estes, a prática de exercícios proporciona redução da PA sistólica, 
aumento da capacidade física e redução do custo do tratamento

Recomendações

RCPM na nefropatia crônica, 
inclusive para pacientes 

submetidos a programa de diálise

Recomendação de grau B
* Evidência de nível 3
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Grau de recomendação, nível de evidência e aspectos econômicos
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• É a primeira etapa extra-hospitalar. Inicia-se 
imediatamente após a alta e/ou alguns dias após um 
evento cardiovascular ou descompensação clínica. 
Duração prevista: 3 a 6 meses, podendo em algumas 
situações se estender por mais tempo. A reabilitação 
nesta fase tem como principal objetivo contribuir 
para o mais breve retorno do paciente às suas 
atividades sociais e laborais, nas melhores condições 
físicas e emocionais possíveis

Fases da reabilitação

A RCPM faz parte do esquema geral de tratamento médico, devendo sempre ser considerada dentro desse contexto

Inicia-se

Fase 2

• Duração prevista: seis a 24 meses. Destina-se a atender imediatamente 
os pacientes liberados da fase 2, mas pode ser iniciada em qualquer etapa 
da evolução da doença, não sendo obrigatoriamente seqüência das fases 
anteriores. Portanto, pacientes de baixo risco que não participaram da fase 
2 são bons candidatos. O principal objetivo é o aprimoramento da condição 
física, mas deve ser considerada também a necessidade de promoção 
de bem-estar e demais procedimentos que contribuam para a redução 
do risco de complicações clínicas, como é o caso das estratégias para 
cessação do tabagismo e reeducação alimentar

imediatamente
os pacientes liberados da fase 2, mas pode ser iniciada em qualquer etapa 

imediatamente

Fase 3

• É um programa de longo prazo, de duração indefinida. As 
atividades não são necessariamente supervisionadas, devendo 
ser adequadas à disponibilidade de tempo para o programa de 
exercícios físicos e às preferências dos pacientes em relação 
às atividades desportivas recreativas. Os objetivos principais 
desta fase são o aumento e a manutenção da aptidão física. Os 
pacientes devem ser periódica e sistematicamente contatados 
pela equipe do programa de RCPM, mesmo que por telefone, 
pelo menos uma vez a cada 6 meses

As

Fase 4

• Tendo em vista a escassez 
de centros estruturados 
de reabilitação, deve ser 
considerada a possibilidade 
de que a RCPM seja aplicada 
por meio de programa 
não supervisionado 
(RCPM-NS) ou parcialmente 
supervisionado (RCPM-PS). 
A adoção da RCPM-NS 
mantém a necessidade da 
prescrição individualizada 
de exercícios, que deve 
ser acompanhada de 
demonstrações práticas, em 
sessões formais (recomenda-
se pelo menos 2) de 
condicionamento físico

em vista a escassezvista

Reabilitação não 
supervisionada

• Aplica-se ao paciente internado. 
Interessa, portanto, aos pacientes 
internados por descompensação 
clínica de natureza cardiovascular, 
pulmonar e metabólica. Devem 
predominar a combinação de 
exercício físico de baixa intensidade, 
técnicas para o controle do estresse 
e programas de educação em relação 
aos fatores de risco

internado.internado.

Fase 1

• O médico responsável pelo programa deve estar treinado em RCPM e ser conhecedor das 
técnicas de ressuscitação cardiopulmonar. Obrigações: a) manter treinada a equipe de 
reabilitação para atendimento às emergências; b) avaliação pré-participação e liberação dos 
pacientes em condições de iniciar o programa; c) tomar as providências preliminares necessárias 
para que o paciente inicie a reabilitação em condições de usufruir os benefícios, em situação 
de maior segurança possível; d) elaborar a prescrição das atividades, em especial no que se 
refere ao exercício físico (zona limite para treinamento aeróbio, orientações para a execução de 
exercícios resistidos, interferência das drogas nas respostas fisiológicas etc.). Recomenda-se 
interação com o médico-assistente do paciente

• Deve-se encaminhar os pacientes 
com indicação de RCPM para os 
programas disponíveis. Providências 
principais: verificar se o quadro 
clínico do paciente está estável, 
avaliação laboratorial recente, 
teste ergométrico em vigência de 
medicação de uso corrente

• Ao permitir ou negar determinado 
atendimento, deve estar fundamentado 
em estudos científicos. Para elaborar 
parecer sobre procedimentos, deve levar 
em consideração os estudos sobre custo-
efetividade, o grau de recomendação e o 
nível de evidências científicas constantes 
em documentos de sociedades médicas 
(diretrizes/consensos/normas)

• Cada profissional é 
responsável pelas 
atividades relacionadas 
às suas respectivas 
áreas de atuação

• Ao adotar política que implique priorizar 
ou questionar determinada modalidade 
terapêutica, inclusive a RCPM, deve 
estar devidamente fundamentado, 
considerando os estudos sobre custo-
efetividade, o grau de recomendação e o 
nível de evidências científicas constantes 
em documentos de sociedades médicas 
(diretrizes/consensos/normas)

Responsabilidades

Médico
responsável

Membros
componentes

da equipe

Gestor do 
sistema de saúde

Auditor médico

Médico-assistente

(Ver tabela 1)

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – Diretriz de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica: Aspectos Práticos e Responsabilidades 
(versão atualizada) – 2006

http://publicacoes.cardiol.br
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NNT de alguns dos principais recursos medicamentosos e da reabilitação cardíaca 
aplicados a indivíduos pós-infarto agudo do miocárdio

• Reabilitação cardíaca: NNT = 66 e 49 (95% CI: 26 to 120)1

• Betabloqueador após IAM: NNT = 842

• Antiadesivo plaquetário após IAM: NNT = 3063

• Estatina: NNT = 11 a 564-7

1. Oldridge N et al. Number needed to treat in cardiac rehabilitation. J Cardiopulm Rehabil. 2002;22(1):22-30.

2. Freemantle N et al. Beta Blockade after myocardial infarction: systematic review and meta regression analysis. BMJ 1999;318(7200):1730-7.

3. Antiplatelet Trialists’ Collaboration. Collaborative overview of randomized trials of antiplatelet therapy — Prevention of death, myocardial 
infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. BMJ 1994; 308(6921):81-106.

4. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). 
Lancet. 1994;344(8934):1383-9;

5.Kumane CR et al. Gauging the impact os statins using number needed to treat. JAMA 1999;282(20)1899-901.

6. Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with 
pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med. 1998;339(19):1349-57.

7. Wilson TM, Tanaka H. Meta-analysis of the age-associated decline in maximal aerobic capacity in men: relation to training status. Am J Physiol 
Heart Circ Physiol. 2000;278(3):H829-34.

* NNT, de ‘’number needed to treat’’, que corresponde ao número de indivíduos que necessitam ser tratados para que o benefício do tratamento, 
no caso morte evitada, ocorra em um paciente. **Os estudos com antiadesivo plaquetário e betabloqueador corresponderam a seguimentos de 
apenas a 1 ano, enquanto os estudos com estatina e reabilitação a seguimento por período maior.

NNT* annual*** para reduzir mortalidade total por meio  da reabilitação cardíaca e de alguns dos 
principais recursos medicamentos indicados no tratamento pós-infarto do miocárdio

Reabilitação cardíaca: NNT = 112 – 187

Oldridge N et al. Number needed to treat in cardiac rehabilitation. J Cardiopulm Rehabil. 2002;22(1):22-30.

Betabloqueadores: NNT = 84

Freemantle N et al. Beta Blockade aftert myocardial infarction: systematic review and meta regression analysis. 
Br Med J. 1999;318(7200):1730-7.

Antiadesivo plaquetário: NNT = 306

Antiplatelet Trialists’ Collaboration. Collaborative overview of randomized trials of antiplatelet therapy – Prevention of death, myocardial infarction, 
and stroke by prolonged antiphatelet therapy in various categories of patients. Br Med J. 1994;308(6921):81-106.

Estatina (sinvastatina): NNT = 164

Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). 
Lancet. 1994;344(8934):1383-9.

Estatina (pravastatina): NNT = 197

Long-Term intervention with Pravastatin in ischaemic Disease (LIPID) Study Group. Prevention ofcardiovascular events and death with pravastatin 
in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med. 1998;339(19):1349-57.

*NNT, de ‘’number needed to treat’’, que corresponde ao número de indivíduos que necessitam ser tratados para que o benefício do tratamento, 
no caso morte evitada, ocorra em um paciente. **Os dados de todos os estudos estão ajustados para seguimento de 1 ano, permitindo melhor 
comparação entre os distintos tratamentos.
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no caso morte evitada, ocorra em um paciente. **Os dados de todos os estudos estão ajustados para seguimento de 1 ano, permitindo melhor 
comparação entre os distintos tratamentos.
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