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Adicione vantagem.Adicione vantagem.1-3

Potência em adição à estatina
de sua preferência.1,2

Contra-indicação: hipersensibilidade a qualquer componente desta medicação.4  
Interação medicamentosa: o uso concomitante de ezetimiba e colestiramina pode 

minimizar o efeito de redução adicional de LDL-C proporcionado pela ezetimiba.4
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Material exclusivo aos profissionais de saúde.

20 mg/dL
Quando o LDL-C permanece

20 mg/dL ou mais acima da meta,
apesar do uso de estatina.1-3
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Prezado (a) Colega,

É com imenso prazer que estamos enviando aos nossos associados a edição do Pocket Book 2009 
que contempla as informações das últimas diretrizes publicadas pela nossa Sociedade Brasileira de  
Cardiologia (SBC).

Assim como no primeiro número, o objetivo é facilitar o acesso dos mais de 12 mil associados da SBC 
ao conteúdo desse documento, promovendo a tão importante educação continuada de qualidade.

Elaboradas e atualizadas, seguindo as evidencias científicas mais recentes, as diretrizes, que têm 
sido amplamente divulgadas em eventos nacionais e internacionais, são apresentadas no Pocket Book de 
forma resumida com o propósito de facilitar a consulta pelo cardiologista e a sua consequente aplicação 
no exercício profissional, garantindo dessa forma, o mais uniforme atendimento aos seus pacientes.

Boa leitura!

Antonio Carlos Palandri Chagas 
Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia 

Biênio 2008/2009

Prezados (as) Colegas,

A Diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia através a Coordenação de Normatizações e Diretrizes 
sente-se mais uma vez gratificada por editar e distribuir aos cardiologistas brasileiros associados a SBC 
14.000 exemplares do Pocket Book das Diretrizes edição 2009.

Esta nova edição contempla o resumo de dez das principais diretrizes publicadas pela SBC entre 2005 
a 2009 entre as quais seis novas diretrizes publicadas em 2009.

Ao cumprir mais esta etapa do seu projeto de divulgação das Diretrizes através deste valioso instrumento 
de consulta rápida e objetiva para o cardiologista e o médico generalista, acredita a diretoria da SBC contribuir 
de forma decisiva como ocorreu na edição 2008 do Pocket para consolidar o seu objetivo de uniformizar o 
pensamento científico e a conduta da prática cardiológica no Brasil.

Desejamos que esta edição do Pocket Book Diretrizes 2009 possa ter a mesma receptividade e aplicação 
com que os cardiologistas receberam e passaram a utilizar a edição de 2008. 

Atenciosamente,

Jadelson Andrade 
Coordenador de Normatizações e  

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia 



Prezados (as),

Pelo segundo ano consecutivo, é com grande prazer e incontido orgulho que vos reapresento o “Pocket 
Book” de Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em sua nova edição, 2005–2009.

O extraordinário sucesso alcançado, com a primeira edição, exigiu, que em apenas um ano, editássemos 
esta obra da Coordenação de Diretrizes de nossa Sociedade.

O presente número contempla 10 diretrizes, com destaque às recentemente publicadas: Insuficiência 
Cardíaca Crônica, Fibrilação Atrial, Cardiologia Intervencionista, Eletrocardiografia e Febre Reumática.

Com uma tiragem de 14.000 exemplares editados e distribuídos graciosamente, este Guia Rápido de 
Consulta agregará indubitável valor à prática assistencial dos Cardiologistas Brasileiros.

A Cardiologia Nacional está, novamente, de parabéns!

Luiz Antonio de Almeida Campos 
Diretor Científico da SBC
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Epidemiologia

Definição

Classe I
Ausência de 
sintomas durante 
atividades cotidianas. 
A limitação para 
esforços é semelhante 
à esperada em 
indivíduos normais.

Classe II
Sintomas 
desencadeados por 
atividades cotidianas.

Classe III
Sintomas 
desencadeados 
em atividades 
menos intensas que 
as cotidianas ou 
pequenos esforços.

Classe IV
Sintomas em 
repouso.

A insuficiência cardíaca (IC) é a via final comum 
da maioria das doenças que acometem o 
coração, sendo um problema epidêmico em 
progressão.

Estágio A
Inclui pacientes sob risco de 
desenvolver IC, mas ainda sem 
doença estrutural perceptível e 
sem sintomas.

Estágio B
Pacientes com lesão estrutural 
cardíaca, mas ainda sem 
sintomas.

Estágio C
Pacientes com lesão 
estrutural cardíaca e 
sintomas atuais ou 
pregressos de IC.

Estágio D
Pacientes com sintomas 
refratários ao tratamento 
convencional, e que 
requerem intervenções 
especializadas ou cuidados 
paliativos.

Classificação baseada em sintomas (NYHA)

Classificação da IC baseada na progressão da doença

Síndrome clínica complexa de caráter sistêmico, definida como disfunção 
cardíaca que ocasiona inadequado suprimento sanguíneo para atender 
necessidades metabólicas tissulares, na presença de retorno venoso 
normal, ou fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento.  

Pode ser de origem sistólica ou diastólica.
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Fluxograma de diagnóstico de IC crônica. AEI: área eletricamente inativa; ICFEP: insuficiência cardíaca com fração de 
ejeção preservada.

Abordagem do paciente com IC

Peptídeos natriuréticos

BNP >400 pg/ml
NT-pró BNP >200 pg/ml

BNP: 100-400 pg/ml
NT-pró BNP 400-2000 pg/ml

BNP <100 pg/ml
NT-pró BNP < 400 pg/ml

IC crônica improvável

ICFEP (Figura 6)

Chagásica
Antecedente epidemiológico•	
Sorologia para Chagas•	
ECG: BRD + BDAS•	
Ecocardiograma: aneurisma apical •	

Isquêmica
Fatores risco DAC•	
História de IAM / RM / ATC•	
ECG com AEI ou sinais isquemia •	
miocárdica
Ecocardiograma com alteração de •	
contração segmentar ou presença de 
aneurisma apical

Hipertensiva
História de HAS•	
Exclusão de outras etiologias•	

Alcoólica
História de ingesta > 90g/dia de •	
álcool (8 doses) por > 5 anos
Exclusão de outras etiologias•	

Miocardite
História recente de infecção viral•	
IC início recente (< 2 meses)•	
Exclusão de outras etiologias•	

Idiopática
Exclusão das outras etiologias•	

IC crônica provável IC crônica incerta

Sinais e sintomas de IC

Ecodopplercardiograma

FE < 50%FEVE ≥ 50% IC sistólica

Investigação etiológica
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Tabela 1. Orientações para o uso da radiografia de tórax na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Radiografia de tórax PA e perfil na avaliação inicial de todos os pacientes I C

Tabela 2. Orientações para o uso de eletrocardiograma na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Eletrocardiograma na avaliação inicial de todos os pacientes I C

Tabela 3. Orientações para avaliação laboratorial na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Eletrólitos, hemograma, função renal, função hepática, TSH e glicemia na  
avaliação clínica

I C

Sorologia para Chagas quando houver dados epidemiológicos sugestivos I C

Tabela 4. Orientações para uso do BNP/NT-próBNP na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Dosagem do BNP/NT-próBNP para complemento do diagnóstico de IC no ambiente de 
atenção primária

IIa A

Dosagem do BNP/NT-próBNP para estratificação prognóstica em pacientes com IC IIa A
Dosagem do BNP/NT-próBNP quando o diagnóstico clínico de IC é incerto IIa C
Medidas seriadas de BNP/NT-próBNP como complemento ao exame físico para guiar 
tratamento em pacientes com IC

IIb B

Tabela 5. Orientações para uso do ecodopplercadiograma na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Ecodopplercardiograma na avaliação inicial de todo paciente com IC I C
Ecodopplercardiograma para monitorar a resposta terapêutica ambulatorial em 
pacientes com IC

IIa C

Ecodopplercardiograma como parâmetro isolado para selecionar candidatos à 
terapêutica de ressincronização

III B
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Tabela 6. Investigação da cardiopatia isquêmica no paciente com IC e disfunção sistólica
Recomendação Nível de evidência

Coronariografia no paciente com IC e angina típica I B
Coronariografia no paciente com IC, sem angina, com fatores de risco para DAC ou 
com história de IAM

IIa C

Métodos de avaliação não invasiva de isquemia (eco estresse, medicina nuclear ou 
RMC) em pacientes com IC, sem angina típica, com fatores de risco para DAC ou com 
história de IAM

IIa B

Métodos de avaliação não invasiva de viabilidade miocárdica (eco estresse, medicina 
nuclear ou RMC) em pacientes com IC com DAC considerados para revascularização 
miocárdica

IIa B

Angio TC de coronárias no paciente com IC, sem angina típica, com fatores de risco 
para DAC ou com história de IAM

IIb B

DAC: doença arterial crônica; RMC: ressonância magnética cardíaca.

Tabela 7. Investigação de IC de etiologia indeterminada
Recomendação Nível de evidência

RMC em pacientes com suspeita clínica de cardiomiopatias específicas (restritiva, 
infiltrativa, de depósito, miocardite e displasia de VD e hemocromatose)

I B

A biópsia endomiocárdica pode ser considerada na IC com >3 meses de evolução, 
dilatação ventricular e arritmias ventriculares novas, bloqueios AV de 2º-3º graus, sem 
resposta ao tratamento usual

IIa C

A biópsia endomiocárdica pode ser considerada em pacientes com suspeita clínica de 
doenças infiltrativas, alérgicas ou restritivas de causa desconhecida

IIa C

Uso de rotina de biópsia endomiocárdica na investigação de todos pacientes com IC III C
RMC: ressonância magnética cardíaca.

Tabela 8. Tratamento não farmacológico
Recomendação Nível de evidência

Restrição de Na (2-3 g/dia) desde que não comprometa ingestão calórica e na 
ausência de hiponatremia

I C

Restrição hídrica de 1.000 a 1.500 ml em pacientes sintomáticos com risco de hipervolemia IIa C
Suplementação nutricional nos pacientes com suporte calórico inadequado IIa C
Valor calórico total da dieta indicado para pacientes com IC: 28 a 32 Kcal/Kg de peso 
do paciente sem edemas

IIa C

A composição da dieta deve variar de 50 a 55% de carboidratos, 30 a 35% de lipídeos 
e 15 a 20% de proteínas

IIa C

Devem ser priorizados carboidratos integrais e de baixa carga glicêmica, gorduras 
mono e poliinsaturadas, em especial ácidos graxos da série ômega 3, e proteínas de 
alto valor biológico

IIa C

Há necessidade de abstinência total do álcool em pacientes com miocardiopatia alcóolica IIa C
Prevenir a caquexia cardíaca, estando atento a perdas de peso repentinas e 
inexplicáveis

IIa C

Redução de peso para pacientes com sobrepeso ou obesos IIa C
Restrição hídrica menor que 1.000 ml de rotina IIb C
Redução de Na da dieta < 2 g/dia III C

Tratamento não farmacológico
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Tabela 9. Orientações para a prevenção de fatores agravantes na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Vacinar contra influenza (anualmente) e pneumococcus (a cada 5 anos) caso não haja 
contraindicação

I C

Estimular a supressão do tabaco I C
Evitar o uso de antiinflamatórios não esteróides I C
Abstinência total ao uso de drogas ilícitas I C

Tabela 10. Reabilitação cardiovascular em IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Reabilitação cardiovascular para pacientes com IC crônica estável em CF II-III (NYHA) I B

Tabela 11. Recomendações para atividade física na IC crônica
Avaliação
Realizar teste de esforço para avaliar condição clínica e física inicial, de preferência a avaliação física deverá ser realizada 
próxima ao horário em que o pacientes irá participar da atividade física e em uso da medicação utilizada
Intervenção
Desenvolver prescrição de exercício individualizada para atividade aeróbica e exercício de resistência com base na avaliação 
física, na estratificação de risco, objetivo do programa e recursos disponíveis. A prescrição do exercício deverá especificar 
frequência (F), intensidade (I), duração (D) e modalidade (M)
Exercício aeróbico: F=3-5 d/sem, I=50% inicialmente e aumento gradual até 80% do VO2 pico ou 60% a 80% da frequëncia 
cardíaca máxima, D=15-20 minutos, se bem tolerado 30 minutos, M=caminhada ou cicloergômetro. A adaptação na carga é 
mais lenta e a manutenção no estágio deverá ser mais prolongada
Exercício de resistência: F=2-3 d/sem, I=8-10 repetições para cada grupo muscular (onde a carga máxima possa ser levantada 
antes de sentir cansaço, 14 na escala de Borg), D=1 série (8-10 repetições), M=banda elástica, peso livre.
Incluir aquecimento, relaxamento e exercícios de flexibilidade em todas as seções programas
Atualizar a prescrição de exercícios somente quando a condição clínica e física do paciente permitir
Evitar exercícios localizados prolongados, principalmente na posição supina
Resultado esperado
O exercício poderá ajudar a reduzir os riscos cardiovasculares, melhorar a capacidade funcional e o bem-estar, e aumentar a 
participação em atividades domésticas e recreativas
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Tratamento farmacológico

Algoritmo de tratamento de IC crônica. *A terapêutica inicial para IC crônica inclui IECA e BB que podem ser iniciados 
simultaneamente ou podem ser iniciados individualmente até as doses toleradas antes da introdução do outro. No caso 
do BB, apenas o Bisoprolol foi testado como monoterapia. 

IECA: inibidor da enzima de conversão da angiotensina; BB: beta-bloqueador; BRA: bloqueador do receptor da angiotensina.

Considerar cardio-
desfibrilador 
implantável

Considerar tranplante cardíaco CF III / IV

IC sintomática + disfunção ventricularIECA + BB
ou

IECA " BB
ou

BB " IECA*
Diurético (se sintomas 

de hipervolemia)
(BRA: alternativa para IECA em 

casos selecionados)

NãoPersistência de sintomas 
incapacitantes ?

Sim

Melhora ? SimMantém CF III

QRS > 150 ms ou
QRS 120-150 ms associado a dissincronia

SimNão

FEVE < 35%

Miocardiopatia 
isquêmica ?

Associar antagonista da aldosterona se CF III •	
(controle rigoroso do K)
Associar digoxina•	
Considerar BRA ou hidralazina + nitrato•	

Tratamento 
farmacológico 
adicional não 

indicado

Considerar ressincronização CF III

Tratamento farmacológico 
adicional não indicado
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Tabela 12. Recomendações para o uso de inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Disfunção sistólica assintomática ou sintomática I A
Contra-indicações: K > 5,5mEq/l, estenose de artéria renal bilateral, história de angioedema documentado com uso de IECA, hipotensão arterial 
sistêmica	sintomática,	estenose	aórtica	grave.	Precauções	devem	ser	tomadas	em	pacientes	com	creatinina	≥	3	mg/dl	ou	hipotensão	arterial	
sistólica persistente < 80 mmHg.

Tabela 13. Recomendações para o uso de beta-bloqueadores na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Classe funcional II-IV da NYHA com disfunção sistólica associado com IECA ou BRA 
exceto para miocardiopatia chagásica

I A

Pacientes assintomáticos com disfunção sistólica após IAM em associação com  
IECA ou BRA

I B

Bisoprolol, carvedilol e succinato de metoprolol estão indicados para o tratamento da 
IC com disfunção sistólica

I A

Nebivolol está indicado para o tratamento da IC com disfunção sistólica em pacientes 
com idade maior que 70 anos

I B

Monoterapia inicial em pacientes em classe funcional II-IV da NYHA com disfunção sistólica I B
Classe funcional II-IV da NYHA com disfunção sistólica associado com ICA ou BRA na 
miocardiopatia chagásica

IIa C

Tabela 14. Recomendações para o uso de bloqueador do receptor da angiotensina (BRA) na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Disfunção sistólica em pacientes intolerantes a IECA I A
Adicionar BRA em pacientes que persistam sintomáticos a despeito do uso da terapia 
otimizada (IECA e BB)

IIa B

Adicionar BRA de forma rotineira em pacientes em uso da terapia otimizada III A
Efeitos adversos e contraindicações: Os efeitos adversos mais frequentes são hipotensão arterial, piora da função renal e hiperpotassemia.  
O angioedema e a tosse também são observados com uma frequência menor que os IECA. As contra-indicações são semelhantes às dos IECA.

Tabela 15. Recomendações para o uso de antagonista de aldosterona na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Espironolactona em pacientes sintomáticos com disfunsão sistólica do VE, classes 
funcionais II e IV da NYHA, associado ao tratamento padrão

I B

Espironolactona em pacientes sintomáticos com disfunçao sistólico do VE, classes 
funcionais III e IV da NYHA, com uso de IECA associada com BRA, além do tratamento 
padrão

IIb B

Efeitos adversos e contraindicações: Hiperpotassemia, ginecomastia e mastodínia são efeitos adversos. Não está recomendado em pacientes com 
creatinina >2,5 mg/dl ou K > 5,0 mEq./l.
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Tabela 16. Recomendações para o uso de diuréticos na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Pacientes sintomáticos com sinais e sintomas de congestão I C
Introdução em pacientes assintomáticos (CFI) ou hipovolêmicos III C

Efeitos adversos: Distúrbios eletrolíticos (hipocalemia, hipomagnesemia, hiponatremia) e metabólicos (hiperglicemia, hiperlipidemia, hiperuricemia), 
hipovolemia e ototoxidade, este último menos frequente na forma oral, são também observados na terapia diurética.

Tabela 17. Recomendações para o uso de hidralazina-nitrato na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Pacientes de qualquer etnia, CF II-III (NYHA) com contraindicação a IECA ou BRA 
(insuficiência renal progressiva e/ou hipercalemia)

I B

Afro-descendentes em CF III-IV (NYHA) em uso de terapêutica otimizada I B
Pacientes de qualquer etnia CF III-IV (NYHA) em uso de terapêutica otimizada IIa C

Tabela 18. Recomendações para o uso de digoxina na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Pacientes com FE < 45%, ritmo sinusal ou FA, sintomáticos com terapêutica otimizada I B
Pacientes com FE < 45% e FA assintomático para controle da frequência cardíaca IIa B
Ritmo sinusal assintomático III C
Pacientes	com	FE	≥	45%	e	ritmo	sinusal III C

Tabela 19. Recomendações para o uso de anticoagulantes (cumarínicos) e antiagregantes plaquetários na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Cumarínicos para FE < 35% em FA paroxística, persistente ou permanente com pelo 
menos um fator de risco adicional*

I A

Cumarínicos para trombos intracavitários I C
Aspirina para cardiomiopatias de etiologia isquêmica com risco de evento coronariano I A
Aspirina na contraindicação ao uso de anticoagulante oral I A
Cumarínicos ou aspirina para FE < 35% em FA paroxística, persistente ou permanente 
sem fator de risco adicional*

IIa B

Nos primeiros 6 meses após infarto agudo do miocardio de parede anterior com 
disfunção sistólica

IIa C

Aspirina para miocardiopatia dilatada não isquêmica III B
Índice CHADS2 (IC ou FE < 35%, hipertensão, > 75 anos, diabetes, AVC).

Tabela 20. Recomendações para o uso de antiarrítmicos na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Amiodarona para prevenção de choques recorrentes em portadores de CDI IIa B
Amiodarona na doença de Chagas com arritmia ventricular complexa sintomática IIa C
Amiodarona para prevenção de taquiarritmias supraventriculares paroxísticas 
sintomáticas com tratamento clínico otimizado

IIa C

Antiarrítmicos de classe IB (mexiletine) como opção ou em associação a amiodarona 
em portadores de CDI 

IIb C

Verapamil e antiarrítmicos da classe IA (quinidina), IC (propafenona) e da classe III 
(sotalol) exceto amiodarona

III B
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Tabela 21. Recomendações para o uso de bloqueadores do canal de cálcio na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Bloqueadores do canal de cálcio de segunda geração em pacientes com hipertensão 
arterial persistente ou angina apesar de tratamento otimizado

IIa C

Bloqueadores do canal de cálcio com efeitos inotrópicos negativos em pacientes 
assintomáticos com disfunção sistólica e após infarto do miocardio

III C

Tratamento cirúrgico

Tabela 22. Indicações de revascularização miocárdica na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

Cirurgia de revascularização do miocárdio em pacientes com disfunção ventricular 
esquerda e lesão obstrutiva significativa do tronco da artéria coronariana esquerda, 
equivalente de tronco (estenose > 70% em artérias descendente anterior e circunflexa) 
ou lesões mutiarteriais (2 ou mais vasos) associada a estenose da descendente anterior 
com músculo viável

I B

Cirurgia de revascularização do miocárdio em pacientes com disfunção ventricular 
esquerda com massa significativa de miocárdio viável, não contrátil e passível de 
revascularização mesma na ausência do padrão anatômico de obstrução coronariana 
descrita nas recomendações classe I

IIa B

Cirurgia de revascularização do miocárdio em pacientes com disfunção ventricular 
esquerda sem evidência de isquemia ou de massa significativa de miocárdio viável e 
passível de revascularização

III B

Tabela 23. Indicação da cirurgia da valva mitral na IC
Recomendação Nível de evidência

Cirurgia de troca ou plástica valvar mitral no tratamento da insuficiência mitral 
acentuada secundária em pacientes com IC refratária ao tratamento clínico otimizado

IIb C

Tabela 24. Indicações de procedimentos de remodelamento cirúrgico das câmaras ventriculares
Recomendação Nível de evidência

Correção do aneurisma de ventrículo esquerdo na presença de IC refratária, arritmia 
ventricular refratária ou tromboembolismo

I B

Reconstrução cirúrgica do ventrículo esquerdo na presença de grande área fibrótica 
associada à revascularização

IIb B

Ventriculectomia parcial esquerda na cardiomiopatia dilatada III B



III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica (2009)

21

20

Transplante cardíaco

Tabela 25. Indicações de tranplante cardíaco
Recomendação Nível de evidência

IC refratária na dependência de drogas inotrópicas por mais de 2 semanas e/ou na 
dependência de suporte circulatório e/ou ventilação mecânica

I C

Pacientes com VO2	pico	≤	10	ml/kg/min I C
Doença isquêmica com angina refratária sem possibilidade de revascularização I C
Arritmia ventricular refratária I C
Classe funcional (IV) persistente I C
Teste cardiopulmonar submáximo com relação VE/VCO2* > 35 IIa C
Pacientes em uso de betabloqeuadores com VO2	pico	≤	12	ml/kg/min IIa C
Pacientes sem uso de betabloqueadores com VO2	pico	≤	14	ml/kg/min IIa C
Presença de disfunção sistólica isoladamente III C
Classe funcional III ou IV sem otimização terapêutica III C

*Equivalente de ventilação de dióxido de carbono; VO2: consumo de oxigênio

Tabela 26. Contraindicações para transplante cardíaco
Recomendação Nível de evidência

Resistência vascular pulmonar fixa > 5 wood, mesmo após provas farmacológicas I C
Diabetes insulino-dependente com lesões graves de órgãos-alvo I C
Doenças cerebrovascular e/ou vascular periféricas graves I C
Insuficiência hepática irreversível, doença pulmonar grave I C
Incompatibilidade na prova cruzada entre receptor e doador I C
Doença psiquiátrica grave, abuso de drogas ou álcool e não aderência às 
recomendações da equipe

I C

Idade maior que 70 anos IIa C
Co-morbidades com baixa expectativa de vida IIa C
Obesidade mórbida IIa C
Infecção sistêmica ativa IIa C
Úlcera péptica em atividade IIa C
Embolia pulmonar com menos de 3 semanas IIa C
Neoplasia IIa C
Diabetes melitus de difícil controle IIa C
Insuficiência renal com clearance abaixo de 30 ml/min/1,73 m2 IIa C
Amiloidose / sarcoidose / hemocromatose IIa C
Hepatite B ou C IIa C
Síndrome de imunodeficiência adquirida IIa C
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Dispositivos de estimulação cardíaca artificial

Tabela 27. Recomendações para terapia de ressincronização cardíaca na IC crônica
Recomendação Nível de evidência

FE	≤	35%,	ritmo	sinusal,	CF	III	na	vigência	de	tratamento	clínico	otimizado	e	com	 
QRS > 150 ms

I B

FE	≤	35%,	ritmo	sinusal,	CF	III	na	vigência	de	tratamento	clínico	otimizado	e	com	 
QRS de 120 a 150 ms e comprovação de dissincronismo por método de imagem

IIa B

FE	≤	35%,	ritmo	sinusal,	CF	III	ou	IV	na	vigência	de	tratamento	clínico	otimizado,	
dependente de marcapasso convencional, com  QRS > 150 ms e comprovação de 
dissincronismo por método de imagem

IIb B

FE	≤	35%,	FA	de	baixa	resposta	ou	após	ablação	do	nó	AV,	CF	III	na	vigência	de	
tratamento clínico otimizado e com QRS > 150 ms ou QRS de 120 a 150 ms com 
comprovação de dissincronismo por método de imagem

IIb C

FE	≤	35%,	CF	III	ou	IV	na	vigência	de	tratamento	clínico	otimizado,	com	indicação	de	
marcapasso quando a estimulação ventricular for imprescindível

IIb C

Pacientes em IC sob tratamento farmacológico não otimizado ou com boa resposta 
terapêutica, independentemente da presença de distúrbio de condução

III A

Tabela 28. Indicações de CDI para prevenção secundária de morte súbita em portadores de disfunção ventricular
Recomendação Nível de evidência

Paciente com cardiomiopatia isquêmica, sobreviventes de parada cardíaca por FV ou 
TV ou TVS com instabilidade hemodinâmica, excluindo-se alguma causa totalmente 
reversível

I A

Pacientes com cardiomiopatia não isquêmica ou chagásica, sobreviventes de parada 
cardíaca devido à FV ou TV ou TVS com instabilidade hemodinâmica, excluindo-se 
alguma causa totalmente reversível

I C

Paciente com doença cardíaca estrutural com documentação de TVS espontânea 
estável ou instável

I B

Síncope recorrente com indução de TVS instável ou FV no estudo eletrofisiológico 
invasivo

IIa B

Síncope recorrente, de etiologia não explicada IIb C
Pacientes com pouca expectativa de vida em um ano ou co-morbidades graves ou 
tempestade elétrica ou na espera de um transplante cardíacao iminente

III C

FV: fibrilação ventricular; TV: taquicardia ventricular; TVS: TV sustentada
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Tabela 29. Indicações de CDI para prevenção primária de morte súbita em portadores de disfunção ventricular
Recomendação Nível de evidência

Cardiomiopatia isquêmica com infarto do miocárdio com > 6 meses de evolução, 
FE	≤	35%,	CF	II	e	III	na	vigência	de	tratamento	clínico	otimizado,	sem	indicação	de	
resvascularização miocárdica e sem co-morbidades importantes

IIa A

Cardiomiopatia	dilatada	não	isquêmica,	FE	≤	35%,	CF	II	e	III	na	vigência	de	tratamento	
clínico otimizado

IIb B

Infarto do miocárdio com menos de 6 meses de evolução; cardiomiopatia isquêmica 
com indicação de revascularização; cardiomiopatia com FE > 35%; baixa expectativa 
de vida em 1 ano

III B

Abordagem por estágios

Tabela 30. Abordagem por estágios
Estágio A Estágio B Estágio C Estágio D
Pacientes de alto risco de desenvolver 
IC, ainda sem doença estrutural

Pacientes com doença 
estrutural porém 
assintomática

Pacientes com doença 
estrututal e IC sintomática

Pacientes refratários ao 
tratamento convencional

Tratamento não 
farmacológico

•	 Cessar	tabagismo
•	 Redução	consumo	de	álccol
•	 Estimular	exercício	físico
•	 Dieta	apropriada	para	a	doença	base

•	 Medidas	do	Estágio	A •	 Medidas	do	Estágio	A
•	 Restrição	salina
•	 Restrição	hídrica

•	 Medidas	do	Estágio	A
•	 Restrição	salina
•	 Restrição	hídrica

Tratamento 
farmacológico

Controle/tratamento dos fatores de 
risco
•	 Tratamento	da	HAS
•	 Tratamento	do	DM
•	 Tratamento	da	DLP
•	 Controle	da	síndrome	metabólica

Em pacientes 
apropriados
•	 IECA	(BRA)
•	 BB

•	 IECA
•	 BB
Em pacientes apropriados
•	 BRA
•	 Antagonista	da	aldosterona
•	 Hidralazina	+	nitrato
•	 Digoxina
•	 Diuréticos

Tratamento clínico 
otimizado com descrito 
para o Estágio C

Prevenção de  
morte súbita

•	 Cardio-desfibrilador	implantável

Tratamento 
alternativo 
para casos 
refratários

•	 Ressincronização	ventricular
•	 Tratamento	cirúrgico	IC
•	 Assistência	ventricular
•	 Transplante	cardíaco
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Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP)

IC sistólica (Figura 2)

Controle HAS
IECA
BRA
BCa

Controle FC
BB

Controle volemia
Diurético

Controle isquemia
BB
BCa

Sinais e sintomas de IC

FEVE < 50% FEVE ≥ 50%
IVDFVE < 97 mL/m2

Ecodopplercardiograma + doppler tecidual

E/A<50a < 0,5 e TD>50a > 280 ms ou
Ard – Ad > 30 ms ou
IVAE > 40 mL/m2 OU

IMVE > 122 g/m2 (M); > 149 g/m2 (H)
ou Fibrilação atrial

15 > E / E´> 8

Biomarcadores
BNP > 200 pg/ml ou NT-proBNP > 220 pg/ml

ICFEP

FEVE: fração de ejeção de ventrículo esquerdo; IVDFVE: índice do volume diastólico final do VE; PCP: pressão capilar pulmonar; T: constante de 
tempo de relaxamento do VE; b: constante de rigidez do VE; E: velocidade do fluxo de enchimento protodiastólico VE; E´: velocidade do movimento 
protodiastólico do segmento basal da parede lateral do anel mitral (doppler tecidual); A: velocidade do fluxo de enchimento telediastólico VE 
(contração atrial); TD: tempo de desaceleração; Ard: duração do fluxo sistólico reverso átrio para veias pulmonares; Ad: duração do fluxo da onda 
atrial valva mitral; IVAE: índice do volume do átrio esquerdo; IMVE: índice de massa do VE.

Corrigir fatores associados à alteração do relaxamento de VE

E / E´> 15

Hemodinâmica
PCP > 12 mHg ou

PDFVE > 16 mHg ou
T > 48 ms ou 

b > 0,27
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Tabela 31. Orientações para tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP)
Recomendação Nível de evidência

Controle de hipertensão arterial sistêmica I C
Controle da FC em pacientes com fibrilação atrial I C
Diuréticos para controle da congestão pulmonar e periférica I B
Revascularização miocárdica em pacientes com doença arterial coronária com 
tratamento clínico otimizado e isquemia sintomática ou demonstrada em teste de 
provocação e com efeitos adversos na função cardíaca

IIa C

Restauração e manutenção do ritmo sinusal em pacientes com FA para melhorar dos 
sintomas

IIa C

Uso de BB, IECA, BRA no controle da ICFEP, independentemente da presença de HAS 
ou isquemia

IIa B

Uso de bloqueadores de canais de cálcio no controle da ICFEP, independentemente da 
presença de hipertensão arterial sistêmica ou isquemia

IIb C

Uso de digital para minimizar sintomas de ICFEP III C

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica (2009)
http://publicacoes.cardiol.br
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A Fibrilação Atrial 
(FA) é uma arritmia 
supraventricular em que 
ocorre uma completa 
desorganização na 
atividade elétrica atrial, 
fazendo com que os átrios 
percam sua capacidade 
de contração, não 
gerando sístole atrial.

Definição, classificação, aspectos 
epidemiológicos e fisiopatologia

Ao ECG, a ausência de 
despolarização atrial 
organizada reflete-se com 
a substituição das ondas 
P, por um tremor de alta 
frequência da linha de 
base que varia em sua 
forma e amplitude.

A atual classificação 
proposta é: inicial, 
paroxística, persistente e 
permanente (Fig. 1).

Outra classificação de 
grande importância 
para a prevenção de 
tromboembolismo é 
em relação ao início da 
arritmia (> ou < 48 
horas). Considera-se 
que em até 48 horas do 
início de um episódio 
de FA, o risco de 
tromboembolismo é 
significativamente menor 
do que após 48 horas.

A prevalência de FA na 
população geral é 0,4% 
e 1%, aumentando com 
a idade. É a arritmia 
cardíaca sustentada 
mais comum e, 
frequentemente, está 
associada a doenças 
estruturais cardíacas. 
A média de idade dos 
pacientes com FA é de 
75 anos.

A FA está associada 
a aumento do risco 
de acidente vascular 
encefálico (AVE), 
insuficiência cardíaca, e 
mortalidade total. A taxa 
de mortalidade é o dobro 
em relação aos pacientes 
com ritmo sinusal, e 
está relacionada com a 
gravidade da cardiopatia.

Classificação da FA. (Adaptado das diretrizes AHA/ACC/ESC). Paroxística: episódios de FA com término espontâneo com 
< 7 dias e frequentemente < 24 horas. Persistente: episódios que duram >7 dias e geralmente necessitam ser revertidos. 
Permanente: episódios onde a cardioversão falhou ou optou-se por não reverter

Paroxística* Persistente*

Permanente*

Novo diagnóstico de FA
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•	A 1ª apresentação pode ser
uma complicação embólica ou 
exacerbação de IC, mas a maioria se 
queixa de palpitações, dor torácica, 
dispnéia, fadiga, tontura ou síncope.

Manifestações clínicas

Investigação do paciente 
com fibrilação atrial

•	História clínica e exame físico.
•	ECG – o registro da FA é necessário.
•	Rx de tórax.
•	Funções tireoidiana, renal e hepática,

eletrólitos e hemograma.
•	Ecocardiograma bidimensional.

Investigação clínica

•	A relação entre FA e AVC é bastante conhecida,
mesmo em pacientes sem doença cardíaca 
aparente.
•	Dentre os diversos esquemas de avaliação

clínica para estratificação de risco de 
tromboembolismo na FA, destaca-se o CHADS2.
História de AVE ou AIT recebem 2 pontos
e idade ≥ 75 anos, HAS, DM ou IC recente
recebem 1 ponto cada (Tabela 3). Escores mais
altos estão relacionados com maiores taxas de 
ocorrência de AVE. Escores iguais ou maiores 
que 2 devem receber anticoagulação.

Prevenção de fenômenos tromboembólicos

Tabela 1. Etiologias e fatores predisponentes para FA.

Categoria de risco Terapia recomendada

Sem fatores de risco Aspirina 81 a 325 mg

1 fator de risco moderado Aspirina 81 a 325 mg ou warfarina (RNI 2,0-3,0)

Qualquer fator de risco elevado ou + de 1 fator de risco moderado Warfarina (RNI 2,0-3,0)

•	Sexo feminino.
•	Idade: 65 a 74 anos.
•	Doença coronariana.
•	Tireotoxicose.

Fator de risco fraco

•	Idade: >75 anos.
•	Hipertensão arterial.
•	IC.
•	FE < 35%.
•	Diabetes mellitus.

Fator de risco moderado

•	AVEI / AIT.
•	Embolia prévia.
•	Estenose mitral.
•	Prótese valvar.

Fator de risco elevado

European Heart Journal 2006;27:1979-2030.
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Tabela 2. Risco de acidente vascular encefálico isquêmico em
pacientes com FA não valvar sem anticoagulação (índice - CHADS2).

Critérios Pontuação

AVEI / AIT prévio 2

Idade >75 anos 1

Hipertensão arterial 1

Diabetes mellitus 1

IC 1

120 1,9 (1,2 - 3,0) 0

463 1,8 (2,0 - 3,8) 1

523 4,0 (3,1 - 5,1) 2

337 5,9 (4,6 - 7,3) 3

220 8,5 (6,3 - 11,1) 4

65 12,5 (8,2 - 17,5) 5

5 18,2 (10,5 - 27,4) 6

Recomendações gerais para o uso de terapia antitrombótica na fibrilação atrial

Classe I
Anticoagulação (RNI entre 2,0 e 3,0) por tempo indefinido, exceto contra-indicações:
1.Administração de antagonista da vitamina K na prevenção secundária, estenose mitral reumática ou prótese 
metálica* valvar (RNI >2,5)*. (NE A)
2.	Antagonistas da vitamina K em pacientes ≥2 fatores de risco: idade ≥75 anos, HAS, IC, fração de ejeção do VE
≤ 35% e DM. (NE A)
3.	AAS 81 a 325mg como substituto dos antagonistas da vitamina K quando esse está contra-indicado. (NE A)
4.	Heparina, preferencialmente heparina de baixo peso molecular (HBPM), usada durante períodos de interrupção da
anticoagulação oral como, por exemplo, em razão de procedimentos cirúrgicos de alto risco de hemorragia. (NE C)

Classe IIa
1.	Antagonista da vitamina K ou AAS 81 a 325mg em pacientes

sem valvopatia e com apenas 1 dos fatores de risco: idade 
≥75 anos, HAS, IC, disfunção de VE (FE ≤ 35%) ou DM.
(NE A)
2. Antagonista da vitamina K ou AAS 81 a 325mg, em pacientes

sem valvopatia e com 1 ou mais dos seguintes fatores de 
risco: idade entre 60 e 74 anos, sexo feminino ou DAC. (NE B)

Classe IIb
1.	AAS 81 a 325 mg para
pacientes < 60 anos,
sem doença cardíaca e 
sem fator de risco para 
tromboembolismo (NE C)

Classe III
1. Prevenção primária 

com anticoagulação 
prolongada para 
pacientes < 60 anos,
sem doença cardíaca e 
sem fator de risco para 
tromboembolismo. (NE C)

Pacientes 
(n=1733)

Taxa ajustada de AVEI  
(% anos - 95% CI)

Escore de 
CHADS2
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Classe I
1.	Anticoagulação oral (RNI entre 2,0 e 3,0) por 3

semanas antes e 4 semanas após a CV (elétrica 
ou farmacológica) em todos os pacientes com 
FA com duração ≥48 h, ou quando a duração
é desconhecida, mesmo pacientes com FA 
solitária (NE B). Pacientes com próteses valvares
metálicas deverão manter RNI >2,5.
2.	Administração de HNF (a menos que

contra-indicada) para prolongar o tempo de 
tromboplastina parcial ativada (TTPA) de 1,5
a 2 vezes, na FA com duração ≥48 horas
necessitando CV imediata devido à instabilidade 
hemodinâmica. A anticoagulação oral (RNI de
2,0 a 3,0) por pelo menos 4 semanas após a CV.
Ainda não há dados suficientes para recomendar 
o uso de HBPM (NE C).

Classe IIA
1.	Nas 1ª 48 h após o início da FA, a necessidade

de anticoagulação antes e após a CV deverá ser 
baseada no risco de tromboembolismo. (NE C)
2.	Emprego do ETE para a identificação de trombos

como alternativa à anticoagulação antes da CV 
da FA. (NE B)
a)	Não se identificando trombos, iniciar a
administração de HNF para prolongar o TTPA de
1,5 a 2 vezes mantida até que a anticoagulação
oral com RNI maior do que 2 tenha sido atingida.
(NE B). Anticoagulação oral (RNI de 2 a 3) por
pelo menos 4 semanas após a reversão ao ritmo 
sinusal. (NE B) Ainda não há dados suficientes
para recomendar o uso de HBPM. (NE C)
b)	Nos pacientes em que foram identificados
trombos pelo ETE, realizar a anticoagulação oral
(RNI entre 2 e 3) 3 semanas antes e no mínimo
4 semanas após a CV. (NE C)
3.	Anticoagulação nos pacientes com flutter

atrial submetidos à CV, utilizando-se o mesmo 
protocolo empregado na FA.

Prevenção do 
tromboembolismo 
em pacientes com 
FA submetidos à 

cardioversão elétrica

Algoritmo para reversão de FA com duração < 48h.

FA com duração < 24 h

Com repercussão hemodinâmica

CVE

Sem repercussão hemodinâmica

Controle da FC com medicações IV

Heparina

Observar reversão espontânea

Cardioversão química ou elétrica

Reversão sem sucesso

Controle da FC: medicação VO 
Anticoagulante: INR 2,0 - 3,0
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Algoritmo para cardioversão 
da FA com duração 
superior a 48 horas. ECO 
TE - Ecocardiograma 
transesofágico, cardioversão 
medicamentosa ou elétrica.

FA com duração > 48 h

Controle da FC

Heparina + anticoagulante oral

Controle de ritmoControle da FC ECO TE

Anticoagulante oral (s/n) Anticoagulante por 3 semanas

+ Cardioversão

+ Anticoagulante por  
4 semanas ou mais

ECO TE  
com trombo

ECO TE  
sem trombo

Cardioversão

+ anticoagulante  
por ≥ 4 semanas

Tabela 3. Medicamentos usados na cardioversão da FA levando em conta o tempo de duração da arritmia se < ou > 7 dias

Medicação Duração da FA Via Classe de recomendação N E

Propafenona > 7 dias oral ou IV IIa A

< 7 dias oral ou IV I A

Amiodarona > 7 dias oral ou IV IIa A

< 7 dias oral ou IV IIa B

Disopiramida > 7 dias IV IIb B

< 7 dias IV Ib B

Quindina > 7 dias oral IIb B

< 7 dias oral IIb B

Digoxina > 7 dias oral ou IV III A

< 7 dias oral ou IV III A

Sotalol > 7 dias oral ou IV III B

< 7 dias oral ou IV III B

NE = nível de evidência; IV = intravenosa. Digoxina e Sotalol são considerados de Classe III para cardioversão da FA, e consequentemente não devem ser administrado para
este fim.
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Classe I
1.Propafenona VO ou IV para reversão da FA, na 
ausência de cardiopatia estrutural. (NE A)
2.	Amiodarona IV para reversão da FA, na presença
de disfunção moderada ou grave. (NE A)

Classe IIA
1. Amiodarona IV para a reversão da FA, na ausência de disfunção 

moderada ou grave. 
(NE A)
2. 	Dose única oral de 600 mg de propafenona para reversão da FA
fora do hospital, desde que o tratamento já tenha sido demonstrado
como eficaz e seguro durante internação hospitalar, em pacientes 
sem contra-indicações. Antes do início da medicação, deve-se 
administrar beta-bloqueador ou antagonista dos canais de cálcio não 
dihidropiridínico. (NE C)

Recomendações para o uso de 
antiarrítmicos para cardioversão 
farmacológica da fibrilação atrial

Classe II B
1. Amiodarona VO em pacientes ambulatoriais 

com FA paroxística ou persistente, quando a 
reversão ao ritmo sinusal não é imediatamente 
necessária. (NE C)
2. 	Quinidina ou procainamida para reversão da FA.

Contra-indicadas quando houver cardiopatia 
(NE C)

Classe III
1. 	Digoxina e sotalol para reversão da FA. (NE A)
2. Quinidina, procainamida e disopiramida,

iniciadas fora do hospital, para reversão 
farmacológica da FA. (NE B)

Tabela 4. Doses recomendadas dos medicamentos com efetividade provada para a cardioversão da FA de uso no Brasil

Medicação Via Dosagem Efeitos colaterais

Amiodarona Oral Internados: 1,2 a 1,8 g/dia em doses divididas até o total de
10g ou 30 mg/kg em dose única. Manutenção: 200 a 400 mg/
dia. Ambulatoriais: 600 a 800 mg/dia em doses divididas até o
total de 10 g. Manutenção: 200 a 40 mg/dia.

Hipotensão, bradicardia,
prolongamento do QT, torsades 
de pointes, elevação de glicemia, 
obstipação, flebite

IV 5 a 7 mg/kg em 30 a 60 minutos, seguidos de 1,2 a 1,8 g/dia
e infusão continua até o total de 10g. Manutenção: 200 a 400
mg/dia

Propafenona oral 600 mg IV 1,5 a 2,0 mg/kg em 10 a 20 minutos Hipotensão, flutter atrial com alta
resposta ventricular

Quinidina oral 0,75 a 1,5 g em doses divididas durante 6 a 12 h, associada a
um medicamento para diminuir a frequência cardíaca

Prolongamento do QT, torsades de 
pointes, hiperglicemia, hipotensão
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Cardioversão elétrica

Classe I
1.FA com frequência rápida sem resposta imediata a medidas farmacológicas 

ou acompanhada de isquemia miocárdica, hipotensão, angina ou insuficiência 
cardíaca. (NE C)
2. FA associada à pré-excitação ventricular com taquicardia muito rápida ou
instabilidade hemodinâmica. (NE B)
3. FA muito sintomática, mesmo sem instabilidade hemodinâmica. No caso de

recorrência precoce da FA, esta deverá ser repetida após a administração de 
antiarrítmicos. (NE C)

Classe III
1.	Repetição frequente de CV elétrica em pacientes com períodos relativamente

curtos de ritmo sinusal, devido a recorrências de FA, apesar de uso de drogas 
antiarrítmicas. (NE C)
2.	CV elétrica em pacientes com intoxicação digitálica ou hipopotassemia. (NEC)

Classe II A
1.	Estratégia de longo prazo na conduta de pacientes com FA recorrente. (NE B)
2.	Cardioversões repetidas para o controle de FA recorrente ou sintomática, caso
seja a preferência do paciente. (NE B)

Classe IIA
1.Pré-tratamento com amiodarona, propafenona ou sotalol 

para aumentar o sucesso da CV elétrica visando a prevenir a 
recorrência da FA (NE C)
2.	Administração profilática de antiarrítmico, antes da repetição da
CV elétrica, em pacientes com recorrência da FA. (NE C)

Classe IIB
1.Administração de beta-bloqueador, disopiramida, diltiazem, 

procainamida ou verapamil em pacientes com FA persistente 
com o objetivo de aumentar o sucesso da CV elétrica ou prevenir
recorrência precoce (NE C)
2.	Início de medicação antiarrítmica, fora do hospital, para

aumentar o sucesso da CV elétrica da FA em pacientes sem 
doença cardíaca. (NE C)
3.	O início de medicação antiarrítmica, fora do hospital, para

aumentar o sucesso da CV elétrica da FA em pacientes com 
doença cardíaca, desde que a segurança da droga tenha sido 
previamente avaliada para aquele paciente. (NE C)

Melhora da eficácia da cardioversão elétrica por meio do uso de medicamentos
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Escolha do fármaco antiarrítmico para a manutenção do ritmo sinusal após a cardioversão da fibrilação atrial. Observar 
que os critérios baseiam-se na presença ou não de uma série de fatores que podem interferir, não apenas no sucesso 
terapêutico mas, também, no risco de efeitos pró-arrítmicos

Manutenção do ritmo sinusal

Cardiopatia mínima  
ou ausente

Propafenona 
ou sotalol

Importante SVE

Doença arterial  
coronariana

Sotalol

Insuficiência 
cardíaca

Amiodarona

Não Sim

Propafenona 
ou sotalol

AmiodaronaAmiodarona
Ablação com 

cateter
Amiodarona

Ablação com 
cateter

Ablação com 
cateter

Amiodarona
Ablação com 

cateter

Hipertensão  
arterial
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Classe I
1.	Não utilização de droga

antiarrítmica para a 
manutenção de ritmo 
sinusal na FA sem 
fatores de riscos para 
recorrências e cujo fator
desencadeante tenha 
sido corrigido. (NE C)
2.	Antes de iniciar o

antiarrítmico, deve-se 
identificar e tratar causas 
removíveis da FA. (NE C)

Recomendações para manutenção do ritmo sinusal

Classe IIA
1.	Terapêutica farmacológica para manutenção do ritmo sinusal e prevenção de taquicardiomiopatia
(NE C)
2.	Antiarrítmicos para o tratamento de recorrências infrequentes e bem toleradas de FA (NE C)
3.	Início ambulatorial de antiarrítmicos em pacientes com FA sem cardiopatia e que apresentam boa

tolerância ao fármaco 
empregado. (NE C)

4.Propafenona ambulatorialmente na FA paroxística em pacientes sem cardiopatia e que estão em 
ritmo sinusal quando do início do tratamento. (NE B)
5.	Sotalol ambulatorialmente em pacientes com discreta ou nenhuma cardiopatia, quando estão
em ritmo sinusal, e com risco de FA paroxística, se o intervalo QTc for < 460 ms, os eletrólitos
plasmáticos estiverem normais e na ausência de fatores de riscos de efeitos pró-arrítmicos 
associados aos fármacos do grupo III (NE C)
6.	A ablação por cateter como alternativa à terapêutica farmacológica na prevenção de recorrências de
FA, em sintomáticos, com pouca sobrecarga atrial esquerda (NE C)

Classe III
1.Antiarrítmicos para manutenção do 

ritmo sinusal com um fármaco em 
pacientes com fatores de risco bem 
definidos para pró-arritmia. (NE A)
2.	A terapêutica farmacológica para

a manutenção do ritmo sinusal 
em pacientes com doença do nó 
sinusal avançada ou disfunção 
da condução AV significativa, a 
menos que tenham suporte de um 
marcapasso (NE C)
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Classe IIB
1.Amiodarona VO quando a FC não pode ser 

controlada em pacientes com FA usando beta-
bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio 
não-dihiropiridínicos ou digoxina, isoladamente ou 
em associações. (NE C)
2.	Procainamida, disopiramida ou amiodarona IV

para pacientes estáveis com FA e pré-excitação 
ventricular. (NE B)

Classe III
1.	Digitálicos como agentes isolados para controlar a resposta em
pacientes com FA paroxística (NE B).
2.	Ablação por cateter do nó AV sem tratamento prévio com
medicamentos para controle da FC em pacientes em FA (NE C).
3.	Administração de bloqueadores dos canais de cálcio não-
dihidropiridínicos em pacientes com IC descompensada e FA. (NE C)

4.A administração de digitálicos ou bloqueadores dos canais de cálcio 
não-dihidropiridínicos em pacientes com FA e síndrome de 
pré-excitação (NE C).

Classe IIA
1.Combinação de digoxina com beta-bloqueador 

ou bloqueadores dos canais de cálcio não-
dihidropiridínicos para controle da FC em repouso e 
durante exercício em pacientes com FA. A escolha 
da medicação deve ser individualizada e controlada 
para evitar bradicardia. (NE B)
2.	Controle da FC através da ablação do nó AV

com implante de marcapasso quando a terapia 
farmacológica é insuficiente ou associada a 
efeitos colaterais, ou na presença de suspeita de 
taquicardiomiopatia. (NE B)
3.	Amiodarona IV para controle da FC em pacientes

com FA, quando outras drogas falham ou são 
contra-indicadas. (NE C)

Classe I
1 Em pacientes sem cardiopatia estrutural significativa com FA 

persistente ou permanente em uso de beta-bloqueadores ou 
bloqueadores dos canais de cálcio não-dihidropiridínicos em 
doses individualizadas. (NE B)
2	Na ausência de pré-excitação, administração IV de

beta-bloqueador ou bloqueadores dos canais de cálcio não-
dihidropiridínicos para diminuir a resposta na FA aguda, com 
especial cautela nos pacientes com hipotensão ou IC. (NE B)
3	Administração IV de digital ou amiodarona para controle da

FC em pacientes com FA e IC, na ausência de pré-excitação. 
(NE B)

4 Em pacientes com sintomas de FA relacionados a esforço, a 
eficácia do tratamento deve ser testada durante o exercício, 
ajustando as drogas o suficiente para manter a FC em níveis
fisiológicos. (NE C)
5	Digoxina para controlar a FC em repouso em pacientes com
FA e disfunção ventricular e em indivíduos sedentários. (NE C)

51
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Recomendações para controle da FC durante fibrilação atrial
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Classe IIA
1.Pacientes com qualquer idade com FA paroxística, sintomática, frequente, coração 

normal, com evolução de < seis meses, refratária a pelo menos 1 antiarrítmico de classe 
IC ou Sotalol, e na ausência de condições metabólicas correlacionadas à arritmia (NE B).
2.	FA paroxística, com as mesmas características do item acima, com cardiopatia estrutural
e refratária a amiodarona (NE C).
3.	FA persistente, sintomática e recorrente, refratária a pelo menos 1 antiarrítmico da
classe IC ou sotalol, se não houver cardiopatia estrutural, ou à amiodarona, caso haja
cardiopatia, tendo sido afastadas condições clínicas deflagradoras da FA (NE: C).
4.	Ablação de FA permanente em pacientes jovens com átrio esquerdo pouco aumentado,
principalmente quando a resposta é mal controlada ou há progressiva dilatação e/ou
redução da fração de ejeção do VE (NE C).

53

52

Classe I
1.FA gerando choques inapropriados 
do CDI, em que outros métodos
foram incapazes para restauração/
manutenção do ritmo sinusal ou 
controle da frequência (NE A).

Classe IIA
1.FA sintomática em que outros 

métodos terapêuticos foram 
incapazes ou não puderam 
ser usados para restauração/
manutenção do ritmo sinusal ou 
controle da frequência ventricular 
(NE A).

Classe III
1.	Na FA com controle adequado

da frequência com drogas bem 
toleradas (NE C). Ablação da FA
para manutenção do ritmo sinusal

Classe I
1.	FA sintomática em paciente jovem com coração normal sem

resposta ou com efeitos colaterais pelo uso de pelo menos 
2 antiarrítmicos na ausência de condições metabólicas
potencialmente correlacionadas à arritmia (NE B).

Classe IIB
1.Ablação por cateter na FA 

permanente com cardiopatia 
associada e átrio esquerdo 
aumentado (> 50 mm), quando 
há progressiva piora da classe 
funcional, devido a controle 
inadequado da FC ou apesar de 
aparente controle farmacológico da 
FC (NE C).

Classe III
1.Pacientes com trombo em átrio 
esquerdo (NE C).
2.	Pacientes com causas reversíveis
para a FA (NE C).
3.	Após o primeiro episódio de
FA (NE C).

Ablação da junção AV com implante de marcapasso

Recomendações de ablação na FA
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Recomendações para pacientes 
com FA no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca

Classe I
1.	Beta-bloqueador para prevenir FA pós-operatória a menos que contraindicado
(NE A).
2.	Bloqueadores do nó AV para o controle da resposta ventricular da FA pós-
operatória. (NE B)

Classe IIB
1.Administrar sotalol profilático para pacientes com risco de desenvolver FA pós-
operatória. (NE B)

Classe IIA
1. A administração pré-operatória de amiodarona como tratamento profilático em 
pacientes com alto risco de FA. (NE A)
2. CV farmacológica com amiodarona ou CV elétrica em pacientes com FA

pós-operatória utilizando-se o mesmo protocolo recomendado para pacientes 
não-cirúrgicos. (NE B)
3. Administrar antiarrítmicos como tentativa de manter o ritmo sinusal em

pacientes com FA pós-operatória recorrente ou refratária, como recomendado 
para outros pacientes com FA aguda. (NE B)

4. Administrar medicação anticoagulante em pacientes que desenvolvem FA pós-
operatória, como recomendado para pacientes não-cirúrgicos. (NE B)

Classe I
1. Controle da resposta ventricular na gestante com digoxina, beta bloqueador ou bloqueador 
dos canais de cálcio (NE:C).
2. CV elétrica na instabilidade hemodinâmica (NE 3).
3. Anticoagulação durante toda a gestação, em paciente de alto risco. A forma de
anticoagulação deve respeitar o período gestacional (NE C).

Classe IIB
1. A CV química em gestantes com 

FA hemodinamicamente estável 
com quinidina, amiodarona ou 
procainamida (NE C).

Manejo da FA em situações especiais: gravidez, atletas, 
cardiomiopatia hipertrófica, hipertireoidismo, doença pulmonar,  

pré-excitação ventricular e infarto agudo do miocárdio

Recomendações para manejo da FA em gestantes
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Classe I
Não tem.

Classe II
1.	Atletas com FA assintomática, na ausência de cardiopatia estrutural, cuja resposta ventricular

aumenta e reduz apropriadamente sendo comparável à resposta sinusal normal para o mesmo 
nível de atividade física, sem medicação ou com medicação para controle da resposta 
ventricular, podem participar de todas as atividades competitivas. Atenção ao uso de beta-
bloqueadores que é vedado em algumas modalidades. (NE C)
2.	Atletas com FA e cardiopatia estrutural, que mantém resposta ventricular comparável

à taquicardia sinusal durante a atividade física, sem medicação ou em uso apenas de 
bloquedores da condução AV, podem participar em esportes com as limitações relativas à 
cardiopatia de base. (NE C)
3.	Atletas em uso de anticoagulantes não podem participar de atividades competitivas. (NE C)
4.	Atletas com FA curada por ablação (por cateter ou cirurgia), assintomáticos, com > 3

meses, sem recorrência na ausência de drogas antiarrítmicas, podem ser liberados para 
qualquer atividade competitiva, desde que previamente submetidos à teste ergométrico com 
intensidade similar à atividade física pretendida. (NE C)

Recomendações para participação de 
atletas com FA em atividades competitivas

Classe I
1.Anticoagulação oral para todos os pacientes 
com CMH e FA (NE B).
2.	Controle da resposta ventricular com beta-

bloqueador, verapamil, diltiazem, amiodarona 
ou sotalol (NE C).
3.	Ablação da FA para manutenção do ritmo

sinusal nos casos refratários a drogas 
anti-arrítmicas, incluindo amiodarona (salvo 
contra-indicação) (NE C).

4.Ablação do nódulo AV com implante de 
marcapasso nos pacientes refratários às 
drogas e/ou nos quais a ablação não possa
ser realizada (NE C).

Classe IIA
1. Amiodarona ou disopiramida associada a 

beta bloqueador ou bloqueador dos canais 
de cálcio para prevenção de episódios de 
FA (NE C).

Recomendações para manejo da FA na 
cardiomiopatia hipertrófica

Classe I
1.	Beta-bloqueadores para controle da resposta
ventricular, salvo contra indicação (NE B).
2.	Verapamil e diltiazem podem ser empregados

nos casos de impossibilidade do uso dos 
beta-bloqueadores, para o controle da 
resposta ventricular (NE B).
3.	Anticoagulação oral em todos os pacientes

com tireotoxicose e FA. Uma vez restaurado 
o eutireoidismo, as recomendações passam 
a ser semelhantes a de pacientes sem 
hipertireoidismo (NE B).

Recomendações para o manejo  
da FA no hipertireoidismo
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Classe I
1.Correção da hipoxemia e acidose, nos 

pacientes que desenvolvem FA durante 
doença pulmonar aguda e na DPOC (NE C).
2.	Controle da resposta ventricular com

diltiazem ou verapamil associado a digital se 
necessário (NE C).
3.	Cardioversão para pacientes
hemodinamicamente instáveis (NE C).

Recomendações para manejo da  
FA em doenças pulmonares

Classe III
1.Aminofilina e beta-agonistas nos pacientes 

com doença broncoespástica que 
desenvolvem FA (NE C).
2.	Beta-bloqueadores, sotalol, propafenona e
adenosina, nos pacientes com DPOC que
desenvolvem FA (NE C).

Classe I
1.CV elétrica imediata nos casos de frequência 

cardíaca rápida e instabilidade hemodinâmica 
(NE B).
2.	Ablação por cateter da via anômala em pacientes

com FC rápida e síncopes ou período refratário 
efetivo da via acessória curto (<270ms) (NE B).
3.	Administração de propafenona, procainamida ou

amiodarona intravenosas para restaurar o ritmo 
sinusal em pacientes com QRS largo (>120 ms) e
estáveis hemodinamicamente. (NE C)

Classe IIB
1.Administração de propafenona, 

procainamida ou amiodarona 
intravenosas em pacientes 
com FA pré-excitada, estáveis 
hemodinamicamente. (NE BC)

Classe III
1.Administração de 

digitálicos, beta-
bloqueadores, 
adenosina, 
verapamil e 
diltiazem. (NE B)

Recomendações para manejo da FA na SWPW

Classe I
1.	A CV elétrica nos pacientes com FA e IAM com comprometimento

hemodinâmico grave ou isquemia intratável ou quando o controle 
adequado da frequência não pode ser obtido com medicamentos. (NE C)
2.	Amiodarona IV para diminuir rapidamente a resposta ventricular da FA e
melhorar a função do ventrículo esquerdo em pacientes com IAM. (NE C)
3.	Beta-bloqueadores e bloqueadores dos canais de cálcio IV para diminuir
rapidamente a resposta ventricular na FA em pacientes com IAM que
não apresentam disfunção do ventrículo esquerdo, broncoespasmo ou 
bloqueio AV. (NE C)
4.	HNF IV para prolongar o TTPa em 1,5 a 2 vezes ou HNF subcutânea em
pacientes com FA e IAM, a menos que existam contra-indicações. (NE C)

Classe IIA
1.	Digital IV para diminuir a resposta

ventricular e melhorar a função 
ventricular em pacientes com 
IAM e FA associado à disfunção
ventricular esquerda importante e 
IC. (NE C)

Classe III
1.Antiarrítmicos 

da classe IC em 
pacientes com FA 
com IAM. (NE C)

Recomendações para manejo da FA 
no infarto agudo do miocárdio (IAM)

Classe I
1.Pacientes com FA 

sintomática que 
serão submetidos 
à cirurgia valvar 
mitral (NE C).

Classe IIB
1. Cirurgia para tratamento 

exclusivo da FA em 
pacientes sintomáticos, em 
quem a ablação por cateter 
tenha falhado ou não possa 
ser realizada (NE C).

Recomendações para o 
tratamento cirúrgico da FA

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial (2009)
http://publicacoes.cardiol.br
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Definições

Sucesso

Angiográfico
Redução da 
estenose-alvo para 
um diâmetro < 30%, 
com manutenção ou 
restabelecimento do 
fluxo anterógrado 
normal (grau 3 TIMI)

Procedimento
Obtenção de sucesso 
angiográfico e ausência 
de complicações maiores 
(morte, infarto agudo 
do miocárdio [IAM] 
com supradesnível do 
segmento ST e cirurgia de 
revascularização miocárdica 
de emergência).

Oclusão aguda

Súbita oclusão do segmento-
alvo ou adjacente no vaso 
submetido a intervenção 
coronária percutâne (ICP) 
durante ou até 24 horas após 
o procedimento.

Reestenoses 
angiográfica e clínica

Angiográfica
Presença de uma 
nova estenose
≥ 50% no local 
do vaso tratado

Clínica
retorno dos sinais e sintomas de 
isquemia miocárdica, após uma ICP, 
associada à reestenose angiográfica, 
requerendo um novo procedimento de 
revascularização para a lesão-alvo

Tabela 1. Classificação proposta pelo Consórcio Acadêmico de Pesquisa para a ocorrência de 
oclusão após implante de stents coronários

Oclusão Retardo após final do procedimento

Aguda 0-24 horas

Subaguda 1-30 dias

Tardia 30-365 dias (1 ano)

Muito tardia > 1 ano

Confirmação Variáveis

Definitiva Comprovação angiográfica ou por meio de anatomia patológica 

Provável Morte não explicada com retardo < 30 dias
IAM documentado no segmento relacionado ao vaso-alvo tratado

Possível Morte não explicada com retardo > 30 dias
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Vias de acesso
Tabela 2. Comparação do desempenho dos acessos para a efetivação de uma ICP

Técnica Femoral Radial Branquial

Função percutânea Sim Sim Não

Dissecção Não Não Sim

Repetição do aceso Múltiplo Moderado Restrito

Tempo de observação 6 - 12 horas < 4 horas < 4 horas

Experiência do operador

Treinamento atual Mais comum Mais comum Em declínio

Experiência existente Consagrado Mais recente Consagrado

Manipulação Fácil Moderado Difícil

Exposição radiológica Menor Maior Maior 

Seletividade Difícil Fácil Fácil

Complicações

Hemorragias Mais comum Raro Incomum

Perda de pulso Raro Ocasional Ocasional

Transfusão Mais comum Raro Raro

Cirurgia vascular Ocasional Raro Ocasional

Hemostasia manual e 
utilização de dispositivos para 

reparo femoral

A hemostasia é obtida na maioria das 
vezes por compressão mecânica.

Vias radial e braquial Técnica femoral

A compressão manual é a forma mais utilizada. 
Dispositivos de compressão mecânica 
(FemostopTM) e de reparo percutâneo da artéria 
femoral (AngiosealTM, VasosealTM e PercloseTM) 
são raramente empregados em nosso meio, 
principalmente pela limitação econômica.
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Tabela 3. Recomendações para ICP no IAM com supradesnível do segmento ST

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com diagnóstico de IAM com < 12 horas e com tempo porta-balão < 90 
minutos *

I A

Transferência para centro intervencionista de pacientes com contra-indicação para 
fibrinólise, com retardo > 3 horas do início dos sintomas, expectativa de realizar 
ICP I < 90 minutos e com disponibilidade de sistema de transporte com retardo de 
deslocamento < 120 minutos

I A

Transferência de centro clínico para um intervencionista de todos os pacientes com 
disponibilidade de um sistema de transporte  com retardo de deslocamento < 120 
minutos

IIa A

Transfrerir pacientes com IAM para um centro intervencionista sem a devida 
preparação logística e/ou com expectativa de retardo > 120 minutos

III A

*Suporte cirúrgico presencial não é obrigatório, desde que exista um sistema de suporte à distância, funcionante e ativo, com sua ativação com 
retardo < 60 minutos; recomenda-se que os centros intervencionistas pratiquem > 75 casos de ICP/ano e > 12 casos no IAM/ano.
ICPI: intervenção coronária percutânea primária

Tabela 4. Recomendações para ICP de resgate

Recomendação Nível de evidência

Pacientes submetidos a fibrinólise com falência ventricular e/ou edema pulmonar 
(Killip III) ou arritmias com comprometimento hemodinâmico

I B/C

Pacientes com persistência de dor e elevação > 50% do ST > 1 derivação 
(não regressão ou nova elevação < 12 horas do início do IAM)

I A

Pacientes com evidência de falência da fibrinólise com resolução do ST < 50% aos 90 
minutos após o tratamento, na derivação com maior elevação inicial e com área em 
risco de moderada a grande 

IIa B

Tabela 5. Recomendações para ICP facilitada

Recomendação Nível de evidência

Administração sistemática de IGP IIb/IIIa e/ou fibrinolíticos previamente à ICP no IAM III A
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Indicações clínicas da ICP

Tabela 6. Angina estável e isquemia miocárdica silenciosa

Recomendação Nível de evidência

Angina limitante com tratamento otimizado em uni ou multiarteriais, anatomia 
favorável à ICP e baixo risco de complicações

I A

Arritmia ventricular maligna inequivocamente associada à isquemia em uni ou 
multiarteriais, com anatomia favorável à ICP e com baixo risco de complicações

I C

Angina limitante com tratamento otimizado em pacientes com estenose grave de 
tronco não-elegíveis para cirurgia 

I C

Grande área de isquemia ou miocárdio em risco em uni ou multiarteriais 
assintomáticos

IIa A

Estenose grave do tronco em assintomáticos ou com sintomas leves, não-elegíveis 
para cirurgia 

IIb C

Pequena a moderada área de isquemia ou miocárdio em risco em uni ou multiarteriais 
assintomáticos ou com sintomas aceitáveis após tratamento otimizado

III A

Lesões com baixa probabilidade de sucesso ou alta morbidade ou mortalidade para ICP III C

Estenose do tronco em candidatos a cirurgia III B

ICP em estenoses < 50% III C

Tabela 7. Angina instável e infarto agudo do miocárdio sem supradesnível do segmento ST

Recomendação Nível de evidência

Cinecoronariografia emergencial na angina refratária ou recorrente, com alterações 
dinâmicas do ST ou sinais de ICC, instabilidade hemodinâmica ou elétrica

I C

Pacientes de moderado a alto risco, realização de cinecoronariografia precoce 
(< 72 horas) com ICP para anatomia favorável

I A

Pacientes de moderado a alto risco, realização de cinecoronariografia muito precoce 
(< 12 horas) com ICP para anatomia favorável

IIb B

Pacientes de baixo risco, realização de cinecoronariografia precoce (< 72 horas) na 
ausência de isquemia miocárdica

IIb B
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Tabela 8. ICP eletiva após a fibrinólise

Recomendação Nível de evidência

Evidência de isquemia espontânea (dor ou alterações do ST) ou induzida I A

Estratégia invasiva de rotina após a fibrinólise (cinecoronariografia e ICP para o vaso-alvo 
com evidência de estenose < 100% e > 50%) com retardo < 96 horas após a fibrinólise

IIa A

Tabela 9. ICP no IAM de apresentação tardia (> 24 horas)

Recomendação Nível de evidência

ICP de vaso coronário ocluído com retardo > 24 horas, em paciente assintomático, 
com doença de 1 ou 2 vasos, hemodinamicamente estável e sem evidência de isquemia 

III B

Tabela 10. ICP no choque cardiogênico

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com < 75 anos candidatos a revascularização (ICP ou cirurgia) I B

Pacientes com ≥ 75 anos candidatos a revascularização (ICP ou cirurgia) IIa B

Subgrupos especiais 
variáveis clínicas

As recomendações sustentam a prescrição 
de ICP, independentemente do gênero.

Sexo feminino

Diabete melito

Há indicação primária de colocação de 
stents revestidos em pacientes diabéticos 
submetidos a ICP, desde que apresentem 
condições para terapia antiplaquetária por 
um período mínimo de 1 ano.
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Subgrupos especiais – angiográficos

Tabela 11. Oclusão coronária crônica

Recomendação Nível de evidência

Oclusão crônica presumida (> 3 meses) associada à isquemia (angina ou prova 
funcional +) e/ou viabilidade na área relacionada ao vaso ocluído* 

IIa C

Oclusão crônica presumida (> 3 meses) em enxerto de veia safena III B

Oclusão crônica presumida (> 3 meses) em assintomáticos e/ou sem sinais de 
isquemia e/ou viabilidade miocárdica 

III B

* Recomenda-se que o operador tenha experiência prévia com a realização de 50 casos/ano (oclusão crônica presumida), principalmente se optar por 
utilização de técnicas de acesso retrógrado ou misto

Tabela 12. Bifurcações coronárias

Recomendação Nível de evidência

Implante de stent para o ramo principal e ICP com balão para o ramo secundário IIa B

Implante de 2 stents coronários de modo sistemático* IIb B

* Esta recomendação exclui as situações clínicas e angiográficas relacionadas à evidência de distúrbio de fluxo coronário no ramo lateral (dissecções 
e/ou deslocamento de placa aterosclerótica), associado a sinais ou sintomas de isquemia miocárdica aguda

Tabela 13. Doença coronária multiarterial e tronco da artéria coronária esquerda (TCE)

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com estenoses múltiplas, anatomia favorável, função ventricular preservada 
e não-DM

I A

Doença coronária múltipla, DM ou não, com alto risco cirúrgico, como reoperação, 
disfunção significativa (FE < 35%) e/ou morbidades associadas, com expectativa de 
vida < 5 anos 

IIa B

Pacientes com estenoses coronárias duplas ou triplas, associadas à estenose 
proximal da artéria DA, com função reduzida (FE < 50%), DM, mas com anatomia 
favorável para ICP 

IIb B

Estenose no TCE com alto risco cirúrgico, como reoperação, disfunção significativa 
(FE < 35%) e/ou morbidades, com expectativa de vida < 5 anos

IIa C

Estenose no TCE em pacientes desprovidos de fatores de risco de alto risco cirúrgico IIb B
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Métodos adjuntos de imagem e diagnóstico invasivo

Tabela 14. Ultra-som intracoronário

Recomendação Nível de evidência

Avaliação de estenose moderada (50%-70%)* IIa B

Monitoração rotineira da ICP com stents coronários IIa A

Avaliação da presença de doença arterial coronária em pacientes submetidos a 
transplante cardíaco 

IIb C

* Mensurada por meio de angiografia coronária quantitativa.

Tabela 15. Medida de pressão intracoronária e reserva fracionada de fluxo do miocárdio

Recomendação Nível de evidência

Alternativa à realização de teste não-invasivo de isquemia (inviável ou inconclusivo) 
para determinar a necessidade de ICP 

IIa B

Avaliação de estenose moderada (50%-70%) IIa B

Monitoração rotineira da ICP com stents coronários IIb B

* Mensurada por meio de angiografia coronária quantitativa 

Dispositivos percutâneos adjuntos

Tabela 16. Aterectomia Rotacional (RotablatorTM)

Recomendação Nível de evidência

Tratamento adjunto de lesões fibróticas ou com extensa calcificação que não podem 
ser ultrapassadas ou dilatadas com balão 

I B

Tabela 17. Cateter-balão cortador (Cutting Balloon™)

Recomendação Nível de evidência

Tratamento adjunto de lesões fibróticas ou com extensa calcificação que não podem 
ser ultrapassadas ou dilatadas com balão 

IIa C

Tratamento da reestenose intra-sent IIb B
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Tabela 18. Dispositivos de proteção distal da circulação coronária e aspiração intracoronários

Recomendação Nível de evidência

Dispositivo de proteção para a circulação coronária distal na ICP com implante de 
stents em enxertos de veia safena 

I A

Dispositivo de aspiração manual intracoronário na ICP I IIa B

Dispositivo de proteção à circulação coronária distal na ICP I IIb A

Dispositivo de aspiração intracoronário manual ou motorizado na ICP em enxertos de 
veia safena 

III B

Dispositivo de aspiração motorizado intracoronário na ICP I III A

ICPI: intervenção coronária percutânea primária

Tabela 19. Balão Intra-aórtico

Recomendação Nível de evidência

Choque cardiogênico I A

ICP com insucesso, evidência de isquemia aguda e instabilidade hemodinâmica I C

Instalação profilática em pacientes de alto risco para  ICP (FE < 30% e estenose 
no TCE não-protegido, multiarteriais complexos e vaso coronário de circulação 
anterógrada derradeira) 

IIa B

Stents coronários

Tabela 20.  Critérios e recomendações para a seleção de um stent farmacológico
Recomendação Nível de evidência 

Diabete melito I A 
Infarto agudo do miocárdio IIa A
Diâmetro de referência do vaso-alvo 
≤ 2,5 mm I A
≥ 2,50 e < 3,75 mm I A
≥ 3,75 mm IIb B
Extensão da estenose-alvo
≥ 10 mm e < 20 mm I A
≥ 20 mm e ≤ 40 mm I B
Topografia coronária
Bifurcação coronária I B
Ostial IIa C
Enxertos de Veia Safena (corpo/segmento médio) IIb B
Oclusão Crônica I B
Multiarterial IIa B
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Tabela 21. Reestenose intra-stent

Recomendação Nível de evidência

Reestenose de stent não-farmacológico

Implante de stent farmacológico I A

ICP com balão em reestenose focal IIa B

ICP com balão em reestenose de padrão angiográfico difuso e/ou proliferativo IIb B

ICP com balão cortador (Cutting BalloonTM) IIb B

Reestenose de stent farmacológico

ICP com cateter-balão IIa C

Implante de stent farmacológico IIb C

Definição
Evidência de ruptura da 
integridade da parede 
arterial estendendo-
se até a camada 
adventícia. 
Classifica-se em três 
tipos

Evidência de retenção de contraste extraluminal, porém sem extravasamento

Extravasamento localizado e de pequena monta para o miocárdio ou para o pericárdio

Vazamento franco, com jato visível (≥ 1 mm de diâmetro) para o espaço pericárdico

Perfuração coronária Definição
Evidência de sofrimento miocárdico 
nas primeiras 24 horas após o 
procedimento

Complicações agudas Isquemia miocárdica aguda
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Tabela 22. Recomendações na isquemia miocárdica aguda

Recomendação Nível de evidência

Perfuração coronária

Implante de stent recoberto com politetrafluoretileno I B

Isquemia miocárdica aguda

Cirurgia de revascularização de emergência na isquemia aguda persistente com ou 
sem sinais de instabilidade hemodinâmica, com evidência de leito arterial coronário 
distal adequado

I C

Disponibilidade de serviço de cirurgia cardíaca

ICP eletiva (ausência de IAM com supra de ST) I C

ICP primária (IAM com supra de ST) realizada em centros sem serviço de cirurgia 
cardíaca presencial, por operador experiente (>12 IAM/ano) e com possibilidade de 
suporte hemodinâmico na transferência para um serviço de cirurgia cardíaca próximo 
(<1 hora)

IIa B

ICP eletiva em hospitais sem serviço de cirurgia cardíaca ou realizados no IAM sem 
plano de transferência para um serviço próximo com cirurgia cardíaca disponível

III C

Evidência de sofrimento miocárdio de início até as primeiras 24 horas após o procedimento.

Complicações tardias com stents farmacológicos

Essa ocorrência não promoveu  
elevações consistentes nos desfechos 

maiores tardios comparados aos  
stents não-farmacológicos

A aderência à prescrição antiplaquetária é determinante da 
manutenção e durabilidade do procedimento inicial.

Trombose

Tardia (> 30 dias) Muito tardia (> 1 ano)

Pode ocorrer em 2 até 5 de cada 1000 pacientes tratados
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Tabela 23. Farmacologia dedicada à ICP

Recomendação Nível de evidência

Pacientes nos quais se antecipam dificuldades clínica e/ou social para a aderência por um 
longo período (> 30 dias) de tratamento antiplaquetário duplo devem ser desconsiderados 
para o implante de stents farmacológicos

I C

Ácido acetilsalicílico

Dose de 75 a 325 mg/dia (em uso crônico prévio) I A

Dose empírica de 300 a 500 mg/VO 2 horas previamente ao início da ICP (preferência nas 24 
horas prévias)

I C

Dose de 100 a 200 mg/dia indefinidamente após a ICP I B

Tienopiridínicos

Ticlopidina 500 mg/dia com 48 horas antes da ICP I A

Clopidogrel 300 mg/dia com até 6 horas antes da ICP I A

Clopidogrel 600 mg/VO/dia com até 2 horas antes da ICP emergencial e não planejada I A

Ticlopidina 500 mg/dia ou clopidogrel 75 mg/dia por até 30 dias após implante de stent 
não-farmacológico

I A

Ticlopidina 500 mg/dia ou clopidogrel 75 mg/dia por até 365 dias após implante de stent 
farmacológico

I C

Heparinas

Heparina não-fracionada (HNF) em ICP eletiva ou emergencial I C

Tabela 23. Continuação

Enoxaparina subcutânea (SC) como alternativa à HNF em ICP nas síndromes coronárias 
agudas sem supra de ST

IIa A

Enoxaparina intravenosa (IV) como alternativa à HNF em ICP eletiva IIa B

Enoxaparina SC como alternativa à HNF em ICP com supra do ST após fibrinólise IIa B

Heparina de baixo peso molecular como alternativa à HNF em ICP I IIb C

Inibidores do Complexo IIb/IIIa

Na vigência de síndrome coronária aguda sem supra do ST em pacientes não tratados 
previamente com clopidogrel por > 6 horas 

I B

No IAM com supra do ST em pacientes tratados previamente com clopidogrel IIa A

ICP de resgate após insucesso dos fibrinolíticos IIa C

Em pacientes submetidos a ICP eletiva com a prévia administração de clopidogrel (< 2 horas) III B

Hipolipemiantes e Antiproliferativos

Vastatinas para LDL > 100 mg/dl I A

Vastatinas para LDL > 70 mg/dl e < 100 mg/dl I B

Fibratos para triglicérides > 500 mg/dl I A

Fibratos ou ácido nicotínico para HDL < 45 mg/dl I B

Fármacos por via sistêmica para redução de reestenose após ICP com stents coronários IIb A
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Tabela 24. Recomendações para proteção à nefrotoxicidade por contraste para pacientes com taxa de filtração glomerular < 60 ml/min

Recomendação Nível de evidência

Soro fisiológico 0,9% (1.000 ml) IV 12 horas antes e após a ICP I C

Meio de contraste isosmolar (iodixanol) IIa A

Bicarbonato de sódio (150 ml) e água destilada (850 ml) IV 1 hora previamente (3 ml/
kg/hora) à ICP e por 6-12 horas após (1 ml/kg/hora)

IIa B

N-acetilcisteína (600-1.200 mg/VO) em 2 tomadas, 24 horas antes e após a realização 
da ICP

IIa A

Ácido ascórbico (3-6 g/VO) antes e após a ICP IIa B

Aminofilina (200 mg) IV 30 minutos antes da ICP IIb B

Tabela 25. Recomendações para manejo clínico da ICP

Recomendação Nível de evidência

Avaliação de angina do peito recorrente I C

Detecção de reestenose coronária em assintomático (6 meses para implante de 
stents não-farmacológicos e 12 meses para farmacológicos)

IIa C

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 
Intervenção Coronária Percutânea e Métodos Adjuntos Diagnósticos em Cardiologia Intervencionista (II Edição, 2008)
http://publicacoes.cardiol.br
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Avaliação do 
ritmo e frequência 
cardíaca

Análise da duração, 
amplitude e 
morfologia da onda 
P e duração do 
intervalo PR

Determinação do 
eixo elétrico de P, 
QRS e T

Análise da duração, 
amplitude e 
morfologia do QRS

Análise da 
repolarização 
ventricular e descrição 
das alterações do 
ST-T, QT e U quando 
presentes

Normatização para análise e emissão do laudo eletrocardiográfico

Laudo conclusivo

Deve conter a síntese dos diagnósticos 
listados nesta diretriz. Abreviaturas em laudos, 
textos científicos, protocolos, etc., poderão 
ser utilizadas, entre parênteses, após a 
denominação padrão de diagnóstico.

Laudo descritivo 

Definição do ritmo 
sinusal (RS) 

Definição de arritmia 
cardíaca

Arritmia 
supraventricular

Arritmia  
ventricular

Ritmo fisiológico do coração, 
que se origina no átrio direito 
alto, observado no ECG de 
superfície pela presença 
de ondas P positivas nas 
derivações D1, D2 e aVF.

Ritmo que se origina acima 
da junção entre o nó AV e o 
feixe de His. A identificação 
do local de origem da arritmia 
será usada sempre que 
possível. Quando não, será 
empregado o termo genérico 
supraventricular.

Ritmo de origem abaixo da 
bifurcação do feixe de His, 
habitualmente expressa por 
QRS alargado.

Bradicardia  
sinusal (BS)

Taquicardia  
sinusal (TS)

Frequência e ritmo da onda P sinusal 

Frequências < 50 bpm. Frequências > 100 bpm.

Arritmia sinusal (AS)

Geralmente fisiológica, depende do sistema nervoso autônomo, e 
caracteriza-se pela variação do ritmo sinusal. A variação fásica é a 
relacionada com o movimento respiratório e a não fásica não possui 
essa relação.

Alteração da frequência, 
formação e/ou condução do 
impulso elétrico através do 
miocárdio.

Análise do ritmo cardíaco

A faixa de normalidade da frequência cardíaca é 
entre 50 bpm e 100 bpm.
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Análise da ativação 
ventricular

Definição do 
QRS normal

Eixo elétrico 
normal no plano 

frontal 

Ativação 
ventricular 

normal no plano 
horizontal 

O complexo QRS é dito normal quando a duração for < 120 
ms e amplitude entre 5 e 20 mm nas derivações do plano 
frontal e entre 10 e 30 mm nas derivações precordiais, com 
orientação normal do eixo elétrico.

Os limites normais do eixo elétrico do coração no plano 
frontal situam-se entre -30° e +90°.

Tem como característica a transição da morfologia rS, 
característico de V1, para o padrão qR típico do V6, com o r 
aumentando progressivamente de tamanho até o máximo em 
V5 e o S progressivamente se reduzindo até V6. 

Análise da 
repolarização 

ventricular

Ponto J

É o ponto final da inscrição do 
QRS em sua interseção com 
o segmento ST. É útil para o 
diagnóstico dos desníveis do 
segmento ST.

Segmento ST

Período normalmente 
isoelétrico, nivelado em   
relação à linha de base
determinada pelo segmento PR.

Onda T

Assimétrica, de início mais 
lento e final mais rápido, 
positiva em quase todas as 
derivações, habitualmente 
com polaridade semelhante 
à do QRS e de amplitude 
equivalente a cerca de 10% a 
30% do QRS.

Onda U

Última e menor deflexão do 
ECG que, quando presente, 
inscreve-se logo após a 
onda T e antes da P do ciclo 
seguinte, de igual polaridade 
à T precedente e de amplitude 
entre 5% e 25% da mesma, na 
maioria das vezes.

Intervalo QT corrigido (QTc)

Como o QT é variável de acordo com a FC, habitualmente é corrigido 
(QTc) pela fórmula de Bazzet, onde QTc = QT/√RR

Repolarização precoce (RP)

Elevação do ponto J, fazendo com que o final do QRS não coincida 
com a linha de base, gerando um segmento ST de concavidade 
superior em ≥ 2 derivações precordiais adjacentes com valores ≥ 
1mm, mais visível em regiões inferiores e laterais e espessamento ou 
entalhe da porção final do QRS

Repolarização ventricular normal 

Período entre o final do QRS e o final da onda T ou da onda U, quando presente. 
Dentro deste período, os seguintes elementos devem ser analisados:
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Parada sinusal (PS) Bloqueio sinoatrial de 2º grau

Parada sinusal (PS)
Pausa na atividade sinusal 
> 1,5 vezes o ciclo PP. 
Começa a ter importância 
clínica quando maior que 2,0s.

Bloqueio sinoatrial de 2º grau
Bloqueio de saída de 2º grau da despolarização 
sinusal faz com que ocorra a ausência de 
inscrição da onda P em um ciclo. O bloqueio 
sinoatrial do tipo I se caracteriza por ciclos PP 
progressivamente mais curtos até que ocorra o 
bloqueio. O bloqueio sinoatrial tipo II não apresenta 
diferença entre os ciclos PP e a pausa corresponde 
a 2 ciclos PP prévios.

Análise das alterações de ritmo supraventricular

Ritmo atrial ectópico

Ritmo de origem atrial em 
localização diversa da região 
anatômica do nó sinusal.

Ritmo atrial  
multifocal

Originado em focos atriais 
múltiplos, com FC < 100 bpm, 
reconhecido pela presença de, 
≥3 morfologias de ondas P.

Batimento de escape 
atrial

Tem origem atrial consequente 
à inibição temporária do nó 
sinusal, sendo gerado para 
suprir a ausência de atividade 
sinusal.

Extrassístole atrial

Batimento ectópico atrial 
precoce. Pode reciclar o 
ciclo PP.

Extrassístole atrial 
bloqueada

Batimento ectópico de origem 
atrial que não consegue ser 
conduzido ao ventrículo, não 
gerando, portanto, complexo 
QRS.

Taquicardia  
atrial

Ritmo atrial originado em 
região diversa do nó sinusal, 
caracterizado por onda P 
distinta da sinusal com 
frequência atrial > 100 bpm.

Taquicardia atrial multifocal

Apresenta as mesmas 
características do ritmo atrial 
multifocal, onde a frequência atrial 
é > 100 bpm.

Presença da onda P não sinusal antes do QRS

Análise das alterações de ritmo supraventricular

 Presença de onda P sinusal

continuação
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Fibrilação atrial

Atividade elétrica atrial 
desorganizada, com frequência 
atrial entre 450 e 700 ciclos 
por minuto e resposta 
ventricular variável.

Extrassístole juncional 

Batimento ectópico precoce 
originado na junção AV.

Taquicardia por 
reentrada nodal comum

É originada no nó AV, 
secundária a reentrada nodal, 
com circuito utilizando a via 
rápida no sentido ascendente 
e a via lenta no sentido 
descendente. Se o QRS 
basal for estreito, durante 
a taquicardia poderemos 
notar pseudo-ondas “s” em 
parede inferior e morfologia 
rSr’ (pseudo r’) em V1. Essa 
ativação retrógrada atrial deve 
ocorrer em < 80 ms após o 
início do QRS.

Ritmo juncional

Ritmo de suplência ou de 
substituição originado na 
junção AV, com QRS de 
mesma morfologia e duração 
do ritmo basal.

Taquicardia por 
reentrada nodal 

incomum

O local de origem e o circuito 
são similares à TRN típica, 
mas o sentido de ativação é 
inverso, motivo pelo qual a 
ativação atrial retrógrada se 
faz temporalmente mais tarde, 
com o característico intervalo 
RP maior que o PR.

 Taquicardia por 
reentrada átrio 

ventricular ortodrômica

Esta taquicardia por reentrada 
utiliza o sistema de condução 
normal no sentido anterógrado 
e uma via acessória no 
sentido retrógrado. O QRS 
da taquicardia geralmente é 
estreito e a onda P retrógrada, 
geralmente localizada no 
segmento ST, pode apresentar-
se com morfologia diversa, 
dependendo da localização da 
via acessória.

Atividade elétrica atrial 
organizada que pode apresentar 
2 direções de ativação; a mais 
comum tem sentido anti-
horário com frequência entre 
240 e 340 bpm (Tipo I, comum 
ou típico) e apresenta um 
padrão característico de ondas 
F,  negativas nas derivações 
inferiores e, positivas em V1. As 
formas incomuns (tipo II, atípico 
ou incomum) possuem frequências 
mais elevadas entre 340 e 430 
bpm. Podem ocorrer com ondas 
F alargadas e positivas nas 
derivações inferiores.

Flutter atrial

Ausência de onda P anterógrada

Análise das alterações de ritmo supraventricular

continuação
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Aberrância de condução

Um estímulo supraventricular que 
encontra dificuldade de propagação 
regional no sistema de condução, 
gerando um QRS geralmente com 
morfologia de bloqueio de ramo direito. 

 Extrassístole atrial com 
aberrância de condução

Batimto atrial reconhecido 
eletrocardiograficamente por onda P 
seguida de QRS com morologia de 
bloqueio de ramo. 

Critérios de diferenciação  
entre as taquicardias de  
complexo QRS alargado

A presença de dissociação AV, com 
frequência ventricular maior que a 
atrial, ou a presença de batimentos de 
fusão e captura são diagnósticos para 
TV. Existem algoritmos que auxiliam 
essa diferenciação na ausência desses 
sinais.

Taquicardia supraventricular 
com aberrância de condução

Denominação genérica para as 
taquicardias supracitadas que se 
expressem com condução aberrante.

Taquicardia por reentrada 
atrioventricular antidrômica

A taquicardia por reentrada utiliza uma 
via acessória no sentido anterógrado 
e o sistema de condução no sentido 
retrógrado. O QRS é aberrante e 
caracteriza-se pela presença de pré-
excitação ventricular. O diagnóstico 
diferencial deve ser feito com 
taquicardia ventricular.

Taquicardia de origem ventricular 
que, ao conduzir-se para o ventrículo, 
apresenta um sistema de condução 
com o ramo direito bloqueado 
constantemente e as divisões 
anterossuperior e posteroinferior 
do ramo esquerdo bloqueadas 
alternadamente, batimento a batimento. 
Eletrocardiograficamente, um batimento 
com QRS positivo e outro com QRS 
negativo se alternam sucessivamente, 
dando aspecto bidirecional.

Taquicardia bidirecional

Arritmias supraventriculares com complexo QRS alargado

Análise das alterações de ritmo supraventricular

continuação
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Corresponde ao batimento 
originado no ventrículo em 
foco que compete com o 
ritmo fisiológico do coração 
(marcapasso paralelo que 
apresenta bloqueio de entrada 
permanente e de saída 
ocasional), sendo visível 
eletrocardiograficamente 
por apresentar frequência 
própria, batimentos de fusão e 
períodos inter-ectópicos com 
um múltiplo comum e períodos 
de acoplamento variáveis.

Parassístole ventricular

Este ritmo originado no 
ventrículo tem FC inferior 
a 40 bpm, ocorrendo em 
substituição a ritmos mais 
altos que foram inibidos 
temporariamente.

Ritmo idioventricular 
de escape

Batimento(s) de origem 
ventricular, tardio(s) por 
ser(em) de suplência. 
Surge(m) em consequência da 
inibição temporária de ritmos 
mais altos.

Batimento(s) de escape 
ventricular(es)

Este ritmo origina-se no 
ventrículo (QRS alargado), 
tendo FC superior a 40 bpm 
(entre 50 e 130 bpm, mais 
usualmente entre 70 e 85 
bpm), em conseqüência de 
automatismo aumentado. 
Não é ritmo de suplência, 
competindo com o ritmo basal 
do coração. É autolimitado e 
costuma estar relacionado à 
isquemia miocárdica.

Ritmo idioventricular 
acelerado (RIVA)

Apresenta-se como batimento 
originado precocemente 
no ventrículo, com pausa 
pós extrassistólica, quando 
recicla o intervalo RR. Caso 
não ocorra modificação 
do intervalo RR, é 
chamada de extrassístole 
ventricular interpolada. Se 
apresentar a mesma forma 
eletrocardiográfica, deve ser 
denominada monomórfica 
e, se tiver diversas formas, 
de polimórfica. De acordo 
com sua interrelação, 
pode ser classificada em 
isolada, pareada, em salva, 
bigeminada, trigeminada, 
quadrigeminada, etc. As 
extrassístoles ventriculares 
podem ser divididas em 
estreitas (QRS com duração 
< 120 ms) e largas (QRS com 
duração ≥ 120 ms).

Extrassístole 
ventricular (EV)

Corresponde a batimento 
originado no ventrículo que 
se funde com o batimento do 
ritmo fisiológico do coração. 
Eletrocardiograficamente 
apresenta onda P, seguida de 
QRS alargado. Os batimentos 
de fusão são encontrados em 
3 situações: pré-excitação, TV 
e parassistolia.

Batimento de fusão

Trata-se de batimento originado no 
átrio que consegue ultrapassar o 
bloqueio de condução (anatômico 
ou funcional) existente na junção 
AV e despolarizar o ventrículo total 
ou parcialmente, gerando no último 
caso um batimento de fusão.

Captura de batimento(s) 
supraventricular(es) 

durante ritmo ventricular
Ritmo ventricular com pelo 
menos três batimentos 
sucessivos, morfologia 
uniforme e frequência superior 
a 100 bpm, é classificado de 
acordo com sua duração em 
taquicardia sustentada (TVSM) 
ou não sustentada (TVNS), se 
o período da arritmia for ou 
não superior a 30 segundos, 
respectivamente.

Taquicardia ventricular 
monomórfica

Ritmo ventricular com QRS de morfologia variável e frequência 
superior a 100 bpm. Deve ser classificada de acordo com sua 
duração em sustentada ou não sustentada se o período da arritmia 
for superior ou inferior a 30 segundos, respectivamente.

Taquicardia ventricular polimórfica

Trata-se de taquicardia com QRS largo, polimórfica, auto-limitada, com QRS “girando” em torno da linha de 
base. Geralmente, é precedida por ciclos longo-curto (extrassístole - batimento sinusal - extrassístole), e 
relaciona-se com a presença de QT longo, que pode ser congênito ou secundário a fármacos.

Taquicardia ventricular tipo torsades de pointes (TdP)

Caracteriza-se por ondas bizarras, caóticas, de amplitude e frequência 
variáveis. Este ritmo pode ser precedido de taquicardia ventricular 
ou torsade de pointes, que degeneraram em fibrilação ventricular. 
Clinicamente, corresponde à parada cardiorrespiratória.

Fibrilação ventricular (FV)

Análise das arritmias ventriculares Arritmias ventriculares
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O período do início da onda P ao início do 
QRS determina o intervalo PR, tempo em que 
ocorre a ativação atrial e o retardo fisiológico 
na junção átrio-ventricular (AV), cuja duração 
é de 0,12s a 0,20s. O intervalo PR varia de 
acordo com a FC e a idade, existindo tabelas 
de correção (ver Tabela na Parte XII d).

Definição da relação atrioventricular 
(AV) normal

Ocorre intervalo PR curto com presença 
de onda delta, que demonstra padrão 
de despolarização ventricular precoce e 
anômala por via acessória extranodal. 
A presença de taquicardia paroxística 
supraventricular configura a síndrome 
de Wolff-Parkinson-White (WPW). 
A via acessória pode ser localizada 
anatomicamente pelo ECG. 
-se fazer o diagnóstico diferencial 
com a situação de PR curto sem onda 
delta, presente na síndrome de Lown-
Ganong-Levine, e o PR normal com 
pré-excitação ventricular, presente na 
variante de Mahaim.

Pré-excitação ventricular

Ocorrem dois ritmos dissociados, sendo 
um atrial, geralmente sinusal, com PP 
regular e outro de origem juncional 
ou ventricular. A frequência destes 
focos pode ser similar (dissociação 
isorritmica). O ritmo ventricular pode ser 
hiper-automático.

Dissociação AV

A ativação do átrio origina-se a partir de 
um estímulo ventricular, com condução 
retrógrada, geralmente pelo nó AV ou por 
uma via anômala. Observa-se QRS alargado 
(origem ventricular), seguido de onda P 
negativa nas derivações inferiores.

Ativação atrial retrógrada

Nesta situação, o intervalo PR 
é superior a 0,20s em adultos, 
para FC inferiores a 90 bpm. 

Bloqueio AV de  
primeiro grau

Nesta situação, o alentecimento da condução AV é gradativo 
(fenômeno de Wenckebach). Existe aumento progressivo do intervalo 
PR, sendo tais acréscimos gradativamente menores, até que a 
condução AV fique bloqueada e um batimento atrial não consiga ser 
conduzido. Pode ocorrer repetição desse ciclo por períodos variáveis, 
quando é possível notar que o intervalo PR após o batimento 
bloqueado será o menor dentre todos e o que o sucede terá o maior 
incremento percentual em relação aos posteriores.

 Bloqueio AV de segundo grau tipo I (Mobitz I)

Nesta situação, existe 
uma claudicação súbita 
da condução AV. Nota-se 
condução AV 1:1 com intervalo 
PR fixo e, repentinamente, 
uma onda P bloqueada, 
seguida por nova condução AV 
1:1 com PR semelhante aos 
anteriores. A frequência de 
claudicação pode ser variável, 
por exemplo, 5:4, 4:3, 3:2.

Bloqueio AV de segundo 
grau tipo II (Mobitz II)

Caracteriza-se por situação 
em que, para cada dois 
batimentos de origem atrial, 
um é conduzido e despolariza o 
ventrículo e outro é bloqueado 
e não consegue despolarizaro 
ventrículo. Os intervalos PP 
são constantes, excluindo, 
portanto, o diagnóstico 
de extrassístoles atriais 
bloqueadas.

Bloqueio AV 2:1 

Nesta situação, existe 
condução AV em menos da 
metade dos batimentos atriais, 
sendo em proporção 3:1, 
4:1 ou maior. A presença de 
condução AV é notada pelo 
intervalo PR constante em 
cada batimento que gera um 
QRS. A maior parte desses 
bloqueios se localiza na região 
intra/infra His.

Bloqueio AV avançado 
ou de alto grau

Neste caso, os estímulos de 
origem atrial não conseguem 
chegar aos ventrículos e 
despolarizá-los, fazendo com 
que um foco abaixo da região 
de bloqueio assuma o ritmo 
ventricular. Não existe, assim, 
correlação entre a atividade 
elétrica atrial e ventricular, 
o que se traduz no ECG por 
ondas P não relacionadas ao 
QRS. A frequência do ritmo 
atrial é maior que a do ritmo 
de escape. O bloqueio AV 
do terceiro grau pode ser 
intermitente ou permanente.

Bloqueio AV do terceiro 
grau ou BAV total 

(BAVT)

É o fenômeno da ocorrência, 
de forma súbita e inesperada, 
de uma sucessão de ondas 
P bloqueadas. Quando o 
bloqueio se instala a partir 
de um encurtamento do ciclo 
sinusal, é denominado de 
“fase 3”, e quando decorre 
de um prolongamento deste 
ciclo, de “fase 4”.

Bloqueio AV paroxístico

Condução atrioventricular Pré-excitação

Outros mecanismos de 
alteração da relação AV normal 

Atraso da condução AV
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Aumento da duração da onda P igual ou 
superior a 0,12s, associado ao aparecimento 
de entalhe (onda P mitrale) na derivação D2 e 
com componente negativo aumentado (final 
lento e profundo) na derivação V1. A área da 
fase negativa de pelo menos 0,04 mm/s, ou 
igual ou superior a 1 mm2, constitui o Índice 
de Morris.

Sobrecarga atrial esquerda (SAE)

Onda P apresenta-se apiculada 
com amplitude acima de 0,25 
mV ou 2,5 mm. Na derivação 
V1 apresenta porção inicial 
positiva > 0,15 mV ou 
1,5 mm.

Sobrecarga atrial  
direita (SAD)

Associação dos critérios SAE 
e SAD.

Sobrecarga 
biatrial (SBA)

Por este critério existe SVE quando se atingem 
5 pontos ou mais no escore que se segue.
a) Critérios de 3 pontos - aumento de 
amplitude do QRS (20 mm no plano frontal e 
30 mm no plano horizontal); padrão strain na 
ausência de ação digitálica; e índice de Morris.
b) Critérios de 2 pontos - desvio do eixo 
elétrico do QRS além de -30º
c) Critérios de 1 ponto - aumento do tempo 
de ativação ventricular (TAV); aumento da 
duração do QRS em V5 e V6; e padrão strain 
sob ação do digital.

Critérios de  Romhilt-Estes

É considerada positiva quando a soma da amplitude 
da onda S na derivação V1 com a amplitude da onda 
R da derivação V5/V6 for > 35 mm. Nos jovens este 
limite pode ser de 40 mm. 

Índice de Sokolow Lyon

Quando a soma da 
amplitude da onda R na 
derivação aVL, com a 
amplitude onda S de V3 
for > 28 mm em homens 
e 20 mm em mulheres.

Índice de Cornell

Aumento discreto na duração do 
complexo QRS à custa de maior 
tempo de aparecimento do ápice do R 
(maior que 0,04s) nas derivações que 
observam o VE.

Deflexão intrinsecóide ou  
tempo de ativação ventricular

Onda T achatada nas 
derivações esquerdas (D1, 
aVL, V5 e V6) ou padrão tipo 
strain (infradesnivelamento 
do ST com onda T negativa e 
assimétrica).

Alterações de 
repolarização 

ventricular

Sobrecargas das câmaras cardíacas

O ECG não é o padrão ouro para este item, podendo-se utilizar vários 
critérios para o diagnóstico.

Sobrecarga ventricular esquerda (SVE)
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A morfologia qR ou qRs 
em V1, ou V1 e V2, é 
um dos sinais mais 
específicos de SVD e 
traduz maior gravidade.

Morfologia qR ou 
qRs em V1

Ondas T positivas em 
V1 após os 3 dias de 
vida e até os 6 anos, 
quando a relação R/S 
nessa derivação é 
maior que 1.

Ondas T

Presença de onda 
R de alta voltagem 
em V1 e V2 e S 
profundas nas 
derivações opostas 
(V5 e V6).

Presença de 
onda R

Padrão de 
repolarização nas 
precordiais direitas.

Padrão strain

Eixo elétrico de QRS 
no plano frontal, 
localizado à direita 
de +110º no adulto.

Eixo elétrico 
de QRS

Padrão trifásico 
(rsR’), com onda R‘ 
proeminente nas 
precordiais direitas 
V1 e V2.

Padrão trifásico

Eixo elétrico de QRS 
no plano frontal 
desviado para a direita, 
associado a critérios de 
voltagem para SVE.

Complexos QRS isodifásicos 
amplos, de tipo R/S, nas 
precordiais intermediárias 
de V2 a V4 (fenômeno de 
Katz- Wachtel).

Ondas Q profundas 
em V5 e V6 e nas 
derivações inferiores.

R de voltagem aumentada 
em V5 e V6.

S de V1 + R de V5 e V6 
com critério positivo de 
Sokolow.

Deflexão intrinsecóide 
em V6 igual ou maior 
que 0,04s.

Crianças, adolescentes 
e adultos jovens

Longilíneos

Atletas

Mulheres 
mastectomizadas

Vagotonia

Sobrecargas das câmaras cardíacas

Sobrecarga ventricular direita (SVD)

ECG típico de SVD, associado a um ou mais dos seguintes elementos:

Sobrecarga ventricular direita (SVD)

Diagnóstico diferencial do 
aumento de amplitude do QRS

A sobrecarga 
ventricular é a situação 
onde mais comumente 
ocorre o aumento da 
amplitude do QRS. No 
entanto, o QRS pode 
estar aumentado em 
indivíduos normais nas 
seguintes situações:
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QRS alargados com duração 
≥ 0,12s como condição 
fundamental.

Ausência de “q” em 
D1, aVL, V5 e V6.

Ondas R alargadas e com 
entalhes e/ou empastamentos 
médio-terminais em D1, aVL, 
V5 e V6.

Onda “r” com 
crescimento 
lento de V1 a 
V3, podendo 
ocorrer QS.

Ondas S alargadas com 
espessamentos e/ou 
entalhes em V1 e V2.

Deflexão intrinsecóide 
em V5 e V6 ≥ 0,05s.

Eixo elétrico de 
QRS entre -30° 
e + 60°.

Depressão de ST e 
T assimétrica em 
oposição ao retardo 
médio-terminal.

Análise dos bloqueios intraventriculares

Bloqueio do ramo esquerdo

QRS alargados com 
duração ≥ 0,12s 
como condição 
fundamental.

Ondas S empastadas em D1, 
aVL, V5 e V6.

Ondas qR em aVR com R 
empastada.

Eixo elétrico de QRS 
variável, tendendo para a 
direita no plano frontal.

rSR’ ou rsR’ 
em V1 com R’ 
espessado.

T assimétrica em 
oposição ao retardo final 
de QRS.

Bloqueio do ramo direito

A expressão atraso final de condução 
poderá ser usada quando o distúrbio 
de condução no ramo direito for muito 
discreto. A presença de atrasos finais 
de condução à direita pode se expressar 
pelas ondas R empastadas em aVR e 
ondas S em V5 e V6. O atraso final da 
condução, quando tiver características 
definidas e empastamentos evidentes, 
pode ser definido como bloqueio 
divisional do ramo direito e ser uma 
variante dos padrões de normalidade.

Atraso final de condução
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Análise dos bloqueios intraventriculares

Eixo elétrico de 
QRS ≥ -45°.

rS em D2, D3 e 
aVF com S3 maior 
que S2 e voltagem 
acima de 10 mm; 
QRS com duração 
< 0,12s.

qR em D1 e aVL com 
tempo da deflexão 
intrinsecóide maior que 
0,05s ou qRs com “s” 
mínima em D1.

qR em aVL com 
R empastado.

Progressão lenta 
da onda r de V1 
até V3.

Presença de S 
de V4 a V6.

Bloqueio divisional anterossuperior (BDAS)

Onda R ≥ 15mm em 
V2 e V3 ou desde V1, 
crescendo para as 
derivações precordiais 
intermediárias e 
diminuindo de V5 
para V6.

Duração do QRS 
< 0,12s.

Onda R ≥ 15mm em V2 e V3 ou desde 
V1, crescendo para as derivações 
precordiais intermediárias e diminuindo de 
V5 para V6.

Ausência de desvio 
do eixo elétrico de 
QRS no plano frontal.

Ondas T, em 
geral negativas 
nas derivações 
precordiais 
direitas.

Bloqueio divisional anteromedial (BDAM)

Todos esses critérios são 
válidos na ausência de 

SVD, hipertrofia septal ou 
infarto dorsal.

Eixo elétrico de QRS 
no plano frontal 
orientado para a 
direita > +90°.

qR em D2, D3 e aVF com R3 > R2 com voltagem acima de 10 mm e 
deflexão intrinsecóide > 0,05s.

Tempo de deflexão 
intrinsecóide aumentado 
em aVF, V5-V6 maior ou 
igual a 50 ms (0,05 s).

rS em D1 com duração 
< 0,12s; pode ocorrer 
progressão mais lenta 
de “r” de V1–V3.

Onda S de 
V2 a V6.

Todos esses critérios são validos na 
ausência de tipo constitucional longilíneo, 
SVD e área eletricamente inativa lateral

Bloqueio divisional posteroinferior (BDPI)

Bloqueios divisionais do ramo esquerdo
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rS em D2, D3 e aVF 
com S2 > S3.

rS em D1 com duração 
< 0,12s.

S empastado em V1–V2 / V5–V6 ou, 
eventualmente, rSr’ em V1 e V2.

qR em 
avR com R 
empastado.

Bloqueios divisionais do ramo direito

Análise dos bloqueios intraventriculares

Onda R em D2 > 
onda R de D3.

rS em D1 com duração 
< 0,12s.Eixo elétrico de QRS 

no plano frontal 
orientado para a 
direita > + 90°. S empastado em V1– V2 / V5 – V6 

ou, eventualmente, rSr’ em V1 e V2.

qR em aVR com R 
empastado

 Bloqueio divisional inferior direito

Bloqueio do ramo esquerdo com eixo 
elétrico de QRS no plano frontal orientado 
para esquerda, > –30°, sugere a presença 
de BDAS.

BRE/BDAS

Bloqueio de ramo direito associado ao bloqueio divisional 
anteromedial e anterossuperior associados. Os padrões para 
estas associações seguem os mesmos critérios para os bloqueios 
individualmente.

BRD/BDAM+BDAS

Bloqueio do ramo esquerdo 
com eixo elétrico de QRS 
desviado para a direita e 
para baixo, > + 60°, sugere 
associação com BDPI ou SVD.

BRE/BDPI

Bloqueio do ramo direito 
associado ao bloqueio 
divisional anterossuperior 
do ramo esquerdo. Padrões 
comuns aos bloqueios 
descritos individualmente.

BRD/BDAS

Bloqueio do ramo direito 
associado ao bloqueio 
divisional posteroinferior 
do ramo esquerdo. Padrões 
comuns aos bloqueios 
descritos individualmente.

BRD/BDPI

Bloqueios divisionais 
esquerdos anteromedial e 
anterossuperior associados. 
Associações seguem os 
mesmos critérios para os 
bloqueios individualmente.

BDAM+BDAS

Associação de bloqueios

Na presença das associações descritas observa-se habitualmente acentuação nos desvios dos eixos.
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• Parede anterosseptal - 
Derivações V1, V2, V3;

• Parede anterior - Derivações V1, 
V2, V3 e V4;

• Parede anterolateral - Derivações 
V4 a V5, V6, D1 e AVL;

• Parede anterior extensa - V1 a 
V6, D1 e aVL;

• Parede lateral alta - D1 e aVL;
• Parede inferior - D2, D3 e aVF;
• Parede dorsal - V7 e V8.

Análise topográfica das 
manifestações isquêmicas 

Elevação do segmento ST em derivações precordiais 
direitas (V1, V3R, V4R, V5R e V6R), particularmente 
com elevação do segmento ST > 1 mm em V4R. A 
elevação do segmento ST nos infartos do VD aparece 
por um curto espaço de tempo devido ao baixo 
consumo de oxigênio da parede do VD. Geralmente, 
este infarto associa-se ao infarto da parede inferior e/
ou lateral do ventrículo esquerdo.

 Infarto do miocárdio de ventrículo direito

Visível pela presença 
de desnivelamentos do 
segmento PR > 0,5 
mm. Pode associar-se a 
arritmias atriais.

 Infarto atrial

Análise das áreas eletricamente inativas

Considera-se área eletricamente inativa aquela onde não existe ativação 
ventricular da forma esperada, sem configurar distúrbio de condução 
intraventricular, caracterizada pela presença de ondas Q patológicas com 
duração > 0,04s, associadas ou não a amplitude > 3 mm ou redução da 
onda R em área onde a mesma deveria estar presente.

Definição das áreas eletricamente inativas (AEI)

Infartos de localização especial

• Isquemia subepicárdica - 
Presença de onda T negativa, 
simétrica e pontiaguda;

• Isquemia subendocárdica - 
Presença de onda T positiva, 
simétrica e pontiaguda. 

 Presença de isquemia

São chamadas de alterações secundárias da onda 
T aquelas que não se enquadram na definição de 
ondas isquêmicas em especial pela assimetria 
e pela presença de outras características 
diagnósticas como as das sobrecargas cavitárias 
ou bloqueios intraventriculares.

 Alterações secundárias

Critérios diagnósticos da presença de isquemia miocárdica

Elevação do ponto J e do 
segmento ST, com convexidade 
superior deste segmento nas 
derivações que exploram a região 
envolvida.

Lesão subepicárdica Depressão do ponto J e do 
segmento ST, com concavidade 
superior deste segmento nas 
derivações que exploram as 
regiões envolvidas.

Lesão subendocárdica

O diagnóstico da corrente de lesão leva em consideração a presença concomitante 
de alterações da onda T e do segmento ST reconhecidas em pelo menos duas 
derivações concordantes.

Critérios diagnósticos da presença de lesão
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Análise das áreas eletricamente inativas

Isquemia subepicárdica deve 
ser diferenciada das alterações 
secundárias da repolarização 
ventricular em SVE ou bloqueios de 
ramos (aspecto assimétrico da onda T).

Isquemia subepicárdica
O infarto agudo do miocárdio (IAM) com supra de ST deve ser 
diferenciado das seguintes situações:
• Repolarização precoce.
• Pericardite e miocardite.
• IAM antigo com área discinética e supradesnível persistente.
• Quadros abdominais agudos.
• Hiperpotassemia.
• Síndromes catecolaminérgicas.

 Infarto agudo do miocárdio 
(IAM) com supra de ST

Diagnósticos diferenciais

Considera-se área eletricamente inativa aquela onde não existe ativação 
ventricular da forma esperada, sem configurar distúrbio de condução 
intraventricular, caracterizada pela presença de ondas Q patológicas com 
duração > 0,04s, associadas ou não a amplitude > 3 mm ou redução da 
onda R em área onde a mesma deveria estar presente.

Definição das áreas eletricamente inativas (AEI)

Habitualmente, a presença de BRD 
não impede o reconhecimento de 
infarto do miocárdio associado.

Infarto de miocárdio na 
presença de bloqueio de 

ramo direito (BRD) 

A presença de BRE dificulta o reconhecimento de infarto do miocárdio associado. Os desnivelamentos do segmento ST podem permitir a 
identificação de infarto do miocárdio recente, de acordo com os critérios definidos por Sgarbossa e cols.
• Elevação do segmento ST ≥ 1,0 mm em concordância com o QRS/T; depressão do segmento ST ≥ 1,0 mm em V1, V2 e V3; 
• Elevação do segmento ST ≥ 5,0 mm em discordância com o QRS/T. 

Infarto do miocárdio na presença de bloqueio de ramo esquerdo (BRE)

A identificação de áreas eletricamente inativas é dificultada também pelo BRE, 
podendo-se reconhecê-las nos seguintes casos:
• Presença de ondas R importantes em V1 e V2, bem como Q em V5 e V6 e/ou em 

D1 e aVL sugere área eletricamente inativa anterosseptal;
• Presença de ondas S importantes, em V5 e V6, sugere área eletricamente inativa 

anterolateral.

Identificação de áreas eletricamente inativas é dificultada pelo BRE

Associação de infarto com bloqueios de ramo
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Conforme as diretrizes sobre conduta nas 
síndromes coronarianas isquêmicas, o paciente 
deve obter o resultado do ECG nos primeiros 
10 minutos de sua admissão no serviço de 
emergência.

Rapidez na execução do 
exame de emergência

Até 50% dos portadores de doença isquêmica 
aguda apresentam seu primeiro traçado normal 
ou sem características diagnósticas, devendo, 
portanto, o traçado ser repetido no mínimo uma 
vez após 2 horas de observação clínica em todo 
portador de dor torácica.

Reavaliação do traçado

Considera-se área eletricamente inativa aquela onde não existe ativação 
ventricular da forma esperada, sem configurar distúrbio de condução 
intraventricular, caracterizada pela presença de ondas Q patológicas com 
duração > 0,04s, associadas ou não a amplitude > 3 mm ou redução da 
onda R em área onde a mesma deveria estar presente.

Definição das áreas eletricamente inativas (AEI)

Análise das áreas eletricamente inativas

Normas na suspeita clínica de doença isquêmica aguda
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Depressão de ST-T de concavidade superior (onda 
T “em colher”); diminuição do intervalo QTc
Na intoxicação digitálica podem ocorrer várias 
arritmias, predominando a extrassistolia 
ventricular. A presença das arritmias taquicardia 
bidirecional e taquicardia atrial com BAV variável 
são altamente sugestivas da presença de 
intoxicação digitálica.

Ação digitálica

Aumento do intervalo QTc. As drogas que 
interferem podem ser encontradas no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.azcert.org/
medical-pros/drug-lists/drug-lists.cfm.

Alterações de ST-T por fármacos

Esta nova ferrramenta tem sua aplicabilidade 
clínica cada vez mais investigada. Caracteriza-
se pela variação da amplitude, do formato e 
orientação da onda T, batimento a batimento, 
podendo essas variações ser episódicas 
ou permanentes. Ao eletrocardiograma 
convencional, as variações podem ser 
macroscópicas (macroalternância) ou tão 
pequenas que há necessidade do auxílio de 
algoritmos computadorizados para sua análise 
(microalternância).

Alternância da onda T

Atraso final de condução pelo ramo 
direito e possível associação com 
sobrecarga do ventrículo direito.

Comunicação interatrial Presença de ondas Q rápidas e profundas 
em derivações inferiores e/ou precordiais, 
em geral associadas à sobrecarga 
ventricular esquerda e acompanhadas de 
alterações de ST-T.

Cardiomiopatia hipertrófica

Há uma miscelânea de condições em que o eletrocardiograma apresenta 
alterações peculiares, não só nas cardiopatias como também em doenças 
sistêmicas, em distúrbios metabólicos e na ação de medicamentos. Em algumas 
delas, como nas síndromes do QT longo, de Wolff-Parkinson-White e de Brugada, o 
ECG é o exame mais sensível e específico para o diagnóstico. Em outras, como no 
infarto do miocárdio, na pericardite e na intoxicação digitálica, o ECG é um pouco 
menos sensível, mas continua sendo um dos principais métodos diagnósticos. 
O infarto do miocárdio e a síndrome de Wolff-Parkinson-White, em razão da 
prevalência e da importância, são analisados em capítulos separados. As demais 
situações foram agrupadas nesta seção. Nas condições abaixo relacionadas 
em ordem alfabética, analisaremos os parâmetros altamente específicos para o 
diagnóstico. Recomendamos, entretanto, que na conclusão dos relatórios sejam 
mencionadas as frases “ECG sugestivo de”, ou “ECG compatível com”. 

Condições clínicas que alteram o ECG

119

118

Caracterização de situações especiais



Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Análise e Emissão de Laudos Eletrocardiográficos (2009)

Atraso final da condução do QRS com baixa 
voltagem e maior duração (onda epsílon), 
associado a ondas T negativas na parede 
anterior do VE.

Displasia arritmogênica do 
ventrículo direito (DAVD) ou 

cardiomiopatia arritmogênica do 
ventrículo direito (CAVD) ARVD/C

continuação

Onda P negativa em D1 e positiva em aVR; 
complexos QRS negativos em D1 e aVL e 
progressivamente menores de V1 a V6 (o 
que a diferencia da troca de eletrodos de 
MMSS).

Dextrocardia com Situs Inversus

As alterações dependem dos níveis 
séricos e ocorrem sequencialmente: onda 
T de grande amplitude, simétrica e de 
base estreita; redução do intervalo QTc; 
distúrbio de condução intraventricular (QRS 
alargado); diminuição da amplitude da onda 
P até seu desaparecimento, com presença 
de condução sinoventricular.

Hiperpotassemia

Aumento da amplitude 
da onda U; depressão do 
segmento ST e da onda T; 
aumento do intervalo QTU.

 Hipopotassemia

Retificação e aumento da 
duração do segmento ST 
com consequente aumento 
do intervalo QTc.

 Hipocalcemia

Encurtamento e eventual desaparecimento 
do segmento ST.

Hipercalcemia

Caracterização de situações especiais

Condições clínicas que alteram o ECG

 Distúrbios eletrolíticos
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Desvio do eixo da onda P para a direita, próximo de 
+90º (P pulmonale); efeito dielétrico; desvio do eixo 
do complexo QRS para direita; desvio posterior da zona 
de transição precordial do QRS para a esquerda (rS de 
V1 a V6).

Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)

Baixa voltagem do QRS em 
todo o traçado (< 0,5 mV 
nas derivações do plano 
frontal e < 1,0 mV nas 
derivações precordiais). Pode 
ser decorrente de derrame 
pericárdico volumoso, 
derrame pleural, DPOC, 
obesidade mórbida, anasarca, 
hipotireoidismo e doenças 
infiltrativas cardíacas.

Efeito dielétrico

Taquicardia sinusal, atraso final de 
condução no ramo direito, desvio 
abrupto do eixo do QRS para direita 
e negativação de ondas T na parede 
anterior do VE. Pode ocorrer a 
clássica morfologia S1Q3T3. 

Embolia pulmonar

Bradicardia e efeito dielétrico.

Hipotireoidismo

Bradicardia, presença de 
entalhe final do QRS de 
convexidade superior (onda J ou 
de Osborn) e prolongamento do 
intervalo QT.

Hipotermia

Ondas T negativas gigantes, 
simulando isquemia 
subepicárdica (onda T 
cerebral); aumento do intervalo 
QTc; reversibilidade das 
alterações.

Comprometimento 
agudo do sistema 
nervoso central

Associação das alterações 
de hiperpotassemia e de 
hipocalcemia.

Insuficiência renal 
crônica

O processo inflamatório decorrente da epicardite subjacente nos ventrículos é o responsável 
pelas seguintes alterações eletrocardiográficas: 
• Onda T - Na fase inicial se apresenta pouco aumentada e simétrica. Caracteristicamente não 

apresenta inversão enquanto ocorrem manifestações de elevação do ST. Pode apresentar 
inversão na fase crônica da doença, após a normalização do ST. Quando esta ocorre, 
raramente é profunda o suficiente para assemelhar-se ao padrão da onda T isquêmica;

• Segmento ST - Elevação difusa com concavidade superior. Não ocorrem ondas q associadas;
• Depressão do segmento PR.

Pericardite

Presença de QRS com amplitudes alternadamente 
maiores e menores, cíclicas e não relacionadas à 
respiração, em QRS sucessivos. 

Alternância elétrica

Efeito dielétrico, taquicardia 
sinusal e alternância elétrica.

Derrame pericárdico

Trata-se de um distúrbio dos canais 
iônicos e caracteriza-se por elevação 
do ponto J nas derivações V1 e V2, 
associado a alta incidência de morte 
súbita em pacientes de coração 
estruturalmente normal.
• Padrão tipo 1 - Elevação em cúpula 

pelo menos 2 mm seguido de inversão 
de onda T;

• Padrão tipo 2 - Elevação em sela com 
ápice ≥ 2 mm e base da sela ≥ 1 mm;

• Padrão tipo 3 - Elevação em sela 
inferior a 1 mm.

Síndrome de Brugada

continuação

Caracterização de situações especiais

Condições clínicas que alteram o ECG
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Nos aparelhos mais modernos, 
computadorizados com traçados 
digitalizados, a verificação do padrão do 
calibrador é realizada automaticamente. 
Nos aparelhos analógicos a verificação 
da calibração se faz sempre necessária. 
O padrão normal deve ter 1 mV (10 mm).

Calibração do eletrocardiógrafo

Apresentam derivações D1 com ondas 
negativas e aVR com ondas positivas.

Eletrodos dos MMSS  
trocados entre si 

Amplitudes de ondas 
pequenas em D2 (braço 
direito) ou D3 (braço 
esquerdo).

Eletrodo do MID 
trocado por um 

eletrodo de um dos 
MMSS

Alteração da progressão normal da onda R de V1 a V6.

Troca de eletrodos precordiais

Eletrodos V1 e V2 posicionados 
incorretamente acima do segundo 
espaço intercostal podem produzir 
padrão rSr’ simulando atraso final 
de condução, ou morfologia RS de 
V1 a V3 e onda P negativa em V1, 
simulando SAE. 

Eletrodos V1 e V2  
mal-posicionados 

A utilização de aquisição de dados por sistemas computadorizados começa a revelar problemas novos, 
específicos e ainda não totalmente conhecidos. Como exemplo, na ausência de sinal eletrocardiográfico em 
um dos eletrodos, o sistema pode contrabalançar os outros sinais adquiridos e criar complexos QRS bizarros.

Alterações decorrentes de funcionamento inadequado de softwares e sistemas de 
aquisição de sinais eletrocardiográficos computadorizados 

Posicionamento dos eletrodos

Podem interferir na linha de 
base, mimetizando alterações 
eletrocardiográficas como flutter 
atrial e fibrilação ventricular.

Tremores musculares 

São outras condições que produzem 
artefatos na linha de base.

Frio, febre, soluços, 
agitação psicomotora 

Utilização de gel condutor em faixa contínua no precórdio, 
resultando num traçado igual de V1-V6, correspondente à 
média dos potenciais elétricos nestas derivações.

Grande eletrodo precordial

Outras interferências

Avaliação da qualidade técnica do 
traçado e laudos automáticos
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A Febre Reumática (FR) e a 
Cardiopatia Reumática Crônica (CRC) 
são complicações não supurativas 
da faringoamigdalite causada pelo 
estreptococo beta-hemolítico do 
grupo A (EBGA) e decorrem de 
resposta imune tardia a esta infecção, 
em populações geneticamente 
predispostas.

De acordo com os critérios de Jones a 
probabilidade é alta quando há evidência de 
infecção estreptocócica anterior (elevação dos 
títulos da ASLO), além de pelo menos 2 critérios 
maiores ou 1 critério maior e 2 menores.

Para o 1º surto

Critérios de Jones modificados 
pela American Heart 
Association (AHA) em 1992 
(Tabela 1) e/ou critérios de 
Jones revistos pela OMS e 
publicados em 2004 (Tabela 2).

Para o diagnóstico das recorrências

Critérios de Jones revistos pela OMS e 
publicados em 2004 (Tabela 2).

Introdução

Diagnóstico

Tabela 1. Critérios de Jones modificados para o diagnóstico de febre reumática.

Critérios maiores Critérios menores

Cardite Febre

Artrite Artralgia

Coreia de Sydenham Elevação dos reagentes de fase aguda (VHS, PCR)

Eritema marginado Intervalo PR prolongado no ECG

Nódulos Subcutâneos

Evidência de infecção pelo estreptococo do grupo A por meio de cultura de orofaringe, teste rápido para EBGA, elevação dos títulos de anticorpos (ASLO).
Adaptado de Dajani et al, Jones criteria 1992 Update – AHA .Adaptado de Dajani et al, Jones criteria 1992 Update – AHA .
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Tabela 2. Critérios da Organização Mundial da Saúde (2004) para o diagnóstico do 1º surto, recorrência e CRC (baseados nos 
critérios de Jones modificados).

Categorias diagnósticas Critérios

1º episódio de FR* 2 critérios maiores ou 1 maior e 2 menores mais a 
evidência de infecção estreptocócica anterior.

Recorrência de FR em paciente sem CRC estabelecida† 2 critérios maiores ou 1 maior e 2 menores mais a 
evidência de infecção estreptocócica anterior.

Recorrência de FR em paciente com CRC estabelecida 2 critérios menores mais a evidência de infecção 
estreptocócica anterior.‡

Coréia de Sydenham CRC de início insidioso† Não é exigida a presença de outra manifestação 
maior ou evidência de infecção estreptocócica 
anterior. 

Lesões valvares crônicas da CRC: diagnóstico inicial de estenose 
mitral pura, ou dupla lesão de mitral e/ou doença na valva aórtica, com 
características de envolvimento reumático§

Não há necessidade de critérios adicionais para o 
diagnóstico de CRC.

*Pacientes podem apresentar apenas poliartrite ou monoartrite + ≥3 sinais menores + evidência infecção estreptocócica prévia. Esses casos devem ser considerados 
como¨febre reumática “provável” e devem ser orientados a realizar profilaxia II, devendo ser submetidos a avaliações periódicas. 
†Endocardite infecciosa deve ser excluída. ‡Alguns pacientes com recidivas não preenchem esses critérios. §Cardiopatia congênita deve ser excluída. 
Fonte: OMS 2004 ou Adaptado de WHO Technical Report Series 923, Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease, Geneva 2004 (2).

Critérios clínicos validados pela OMS

Mal estar geral, vômitos, febre elevada, 
hiperemia e edema de orofaringe, bem 
como petéquias e exsudato purulento, 
assim como gânglios cervicais palpáveis 
e dolorosos.

Exames sorológicos não têm valor para o diagnóstico do quadro agudo. Os mais utilizados são a ASLO e a 
antidesoxyribonuclease B (anti-DNase). A elevação dos títulos da ASLO se inicia no 7º dia após a infecção e atinge o pico 
entre a 4ª e a 6ª semana, mantendo-se elevada por meses até um ano após a infecção. Recomenda-se a realização de 2 
dosagens de ASLO com intervalo de 15 dias (IB).

Diagnóstico da faringoamigdalite 
(Recomenda-se a comprovação laboratorial da infecção pelo EBGA)

Cultura de orofaringe

É o “padrão ouro” com sensibilidade entre 
90 e 95%.

Teste rápido para a  
detecção de antígeno

Tem sensibilidade de 80% e especificidade 
de 95%. Diante de quadro clínico sugestivo 
e teste rápido negativo, recomenda-se a 
realização de cultura de orofaringe.



Diretrizes Brasileiras para o Diagnóstico, Tratamento e Prevenção da Febre Reumática (2009)

133

132

Artrite

• Definição: edema na articulação ou 
associação da dor articular com a 
limitação de movimentos.

• Manifestação mais comum da FR 
(em 75% dos casos).

• Auto-limitada e não deixa seqüela. 
Sua forma típica é assimétrica e 
migratória.

Coreia de Sydenham (CS)

• Definição: desordem neurológica 
com movimentos rápidos 
involuntários e incoordenados, que 
desaparecem durante o sono e 
aumentam com estresse e esforço.

• Ocorre predominantemente em 
crianças e adolescentes do sexo 
feminino.

• Prevalência de 5 a 36%, o 
aparecimento costuma ser 
tardio, meses após a infecção 
estreptocócica.

• O surto dura, em média, de 2 a 3 
meses, e até 1 ano.

Eritema Marginatum

• Definição: eritema com bordas nítidas, centro claro, contornos 
arredondados ou irregulares. Lesões múltiplas, indolores, não 
pruriginosas, podendo haver fusão, resultando em aspecto 
serpiginoso.

• Ocorrência rara, em < 3% dos pacientes.

Nódulos subcutâneos

• Definição: nódulos múltiplos, 
arredondados, de tamanhos 
variados (0,5 a 2 cm), firmes, 
móveis, indolores e recobertos por 
pele normal, sem características 
inflamatórias.

• Localização: sobre proeminências e 
tendões extensores.

• Ocorrência rara, em 2 a 5% dos 
pacientes, muito associados à 
cardite grave.

• Aparecimento tardio (1 a 2 semanas 
após as outras manifestações), 
regride rapidamente com o 
tratamento e raramente persiste por 
>1 mês.

Cardite

• Manifestação mais grave, pois é a única que pode 
deixar seqüelas e acarretar óbito.

• Aparecimento precoce, em geral nas 3 primeiras 
semanas da fase aguda.

• Caracteriza-se por pancardite, com predomínio do 
envolvimento endocárdico.

Critérios maiores
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Tabela 3. Classificação da cardite.

Formas de cardite Descrição

Cardite subclínica Exame cardiovascular, Rx e ECG normais, (exceto intervalo PR), ecocardiograma com regurgitação mitral 
e/ou aórtica leves com características patológicas (Tabela 4)

Cardite leve Taquicardia desproporcional à febre, abafamento da 1ª bulha, sopro sistólico mitral, área cardíaca 
normal, Rx e ECG normais (exceto intervalo PR), regurgitações leves ou leves a moderadas ao 
ecocardiograma, com ventrículo esquerdo de dimensões normais

Cardite moderada Taquicardia persistente e sopro de regurgitação mitral mais intenso, sem frêmito, associado ou não ao 
sopro aórtico diastólico; sopro de Carey Coombs pode estar presente; sinais incipientes de insuficiência 
cardíaca (IC), aumento leve da área cardíaca e congestão pulmonar discreta. Extrassístoles,alterações 
de ST-T, baixa voltagem, prolongamento dos intervalos do PR e QTc podem estar presentes; ao 
ecocardiograma, a regurgitação mitral é leve a moderada, isolada ou associada à regurgitação aórtica de 
grau leve a moderado e com aumento das câmaras esquerdas em grau leve a moderado

Cardite grave Sinais e sintomas de IC; arritmias, pericardite e sopros mais importantes de regurgitação mitral e/
ou aórtica podem ocorrer; no Rx, identificam-se cardiomegalia e sinais de congestão pulmonar 
significativos; o ECG demonstra sobrecarga ventricular esquerda e, às vezes, direita; ao ecocardiograma, 
regurgitação mitral e/ou aórtica de grau moderado a importante, e as câmaras esquerdas mostram, no 
mínimo, aumento moderado

Artralgia

Dor que afeta grandes 
articulações sem 
incapacidade funcional e 
sem sinais inflamatórios 
agudos.

Febre

Frequente no início do surto 
agudo e ocorre em quase 
todos os surtos de artrite.

Intervalo PR

O intervalo PR pode estar 
aumentado mesmo na 
ausência de cardite. 

Critérios menores

1 2 3 4

Velocidade de 
hemossedimentação (VHS)

Eleva-se nas primeiras semanas de 
doença.

Proteína C reativa (PCR)

• Eleva-se no início da fase aguda e 
diminui no final da 2ª ou 3ª semana. 

• Mais fidedigna que a VHS.

Alfa 1 glicoproteína ácida

• Apresenta títulos elevados na fase 
aguda da doença, mantendo-se 
elevada por tempo mais prolongado.

• Deve ser utilizada para monitorar a 
atividade da FR.

Reagentes de fase aguda

Não são específicas da 
FR, porém auxiliam no 
monitoramento do processo 
inflamatório e sua remissão.
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Radiografia (Rx) de tórax

• Deve ser realizado para investigação de 
cardiomegalia e de sinais de congestão 
pulmonar.

• A caracterização do progressivo 
aumento da área cardíaca ao Rx fala a 
favor de atividade reumática.

• A presença de congestão pulmonar 
caracteriza a cardite grave.

Eletrocardiograma (ECG)

• Os achados são inespecíficos e, em 
geral, transitórios.

• Alterações mais comuns: taquicardia 
sinusal, distúrbios de condução, 
alterações de ST-T e baixa voltagem do 
complexo QRS e da onda T no plano 
frontal.

• O intervalo PR aumentado é um critério 
menor. Pode ser encontrado em 
crianças normais e em pacientes com 
FR com ou sem cardite.

Ecocardiograma

• A regurgitação mitral é a alteração 
mais freqüente, seguida da 
regurgitação aórtica.

• Espessamento valvar é frequente, e 
têm sido observados nódulos valvares 
focais que desaparecem durante a 
evolução.

• A função ventricular esquerda é normal 
no episódio inicial.

• Derrame pericárdico é comum e em 
geral é pequeno.

Exames complementares para avaliação do comprometimento cardíaco na FR

Tabela 4. Critérios ecocardiográficos para diagnóstico de valvite subclínica.

Tipo Critérios*

Regurgitação mitral* Jato regurgitante holossistólico para o átrio esquerdo com velocidade de pico > 2,5 mm/s 
e com extensão > 1 cm; padrão em mosaico e identificado no mínimo em 2 planos. 

Regurgitação aórtica* Jato regurgitante holodiastólico para o ventrículo esquerdo com velocidade de pico > 2,5 
mm/s e identificado no mínimo em 2 planos.

Adaptado de Veasy LG (1995). *Espessamento dos folhetos valvares aumenta a especificidade dos achados.
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Tabela 5. Diagnóstico diferencial das principais manifestações da febre reumática.

Artrite Cardite Coreia
Nódulos 
subcutâneos 

Eritema 
marginado

Infecciosas virais
Rubéola, caxumba, hepatite

Infecciosas virais
Pericardites e 
perimiocardites

Infecciosas
Encefalites virais

Doenças reumáticas
Artrite idiopática 
juvenil, lúpus 
eritematoso sistêmico

Infecciosas
Septicemias

Bacterianas
Gonococos, meningococos, 
endocardite bacteriana

Doenças reumáticas 
Artrite idiopática juvenil, 
lúpus eritematoso 
sistêmico

Doenças reumáticas
Lúpus eritematoso 
sistêmico

Outros nódulos 
subcutâneos benignos

Reações a 
drogas

Reativas
Pós-entéricas ou pós 
infecções urinárias

Outros 
Sopro inocente, sopro 
anêmico, aorta bicúspide, 
prolapso de valva mitral

Outros
Síndrome anti-fosfolípide,
coreia familial benigna

Doenças 
reumáticas

Doenças hematológicas
Anemia falciforme

Idiopático

Neoplasias
Leucemia linfoblástica aguda
Doenças reumáticas
Lúpus eritematoso sistêmico, 
artrite idiopática juvenil, 
vasculites.

Hospitalização (IIa-C)

Indica-se internação 
hospitalar para os casos 
de cardite moderada ou 
grave, artrite incapacitante 
e coréia grave;

Repouso (IIa–C)

Não há recomendação de repouso absoluto para a maior parte dos 
pacientes com FR que deverão, entretanto, ficar em repouso relativo 
(domiciliar ou hospitalar) por um período inicial de 2 semanas. Nos 
casos de cardite moderada ou grave, recomenda-se repouso relativo 
por um período de 4 semanas. O retorno às atividades habituais 
deverá ser gradual, dependendo da melhora dos sintomas e da 
normalização ou redução acentuada do VHS e PCR.

Erradicação do 
estreptococo

O tratamento da 
faringoamigdalite 
e a erradicação do 
estreptococo devem ser 
feitos na suspeita clínica 
da FR, independentemente 
do resultado da cultura 
de orofaringe. Nos casos 
de 1º surto, o tratamento 
instituído corresponde 
ao início da profilaxia 
secundária 

Controle da 
temperatura

Recomenda-se o 
paracetamol, como 1ª 
opção, ou dipirona, como 2ª 
opção. Não é recomendável 
o uso de anti-inflamatórios 
não esteróides (AINES), 
inclusive o AAS, até que 
se confirme o diagnóstico 
de FR. 

Tratamento da febre reumática aguda (medidas gerais)
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Tratamento da artrite

• Com o uso dos AINES observa-se o 
desaparecimento dos sintomas com 24 
a 48 horas. 

• O AAS se mantém como a 1ª opção. 
O naproxeno é uma boa alternativa 
ao AAS, com a mesma eficácia, 
maior facilidade posológica e melhor 
tolerância (I-A). 

• As artrites reativas pós-estreptocócicas 
podem não apresentar boa resposta 
clínica ao tratamento com AAS e 
naproxeno. Nesses casos, está indicado 
o uso da indometacina. 

• Os corticóides (CE) não estão indicados 
nos casos de artrite isolada.

Tratamento da coreia 

• Repouso e permanência em ambiente 
calmo, evitando-se estímulos externos.

• O tratamento específico está indicado 
apenas nas formas graves da coréia, 
sendo que a hospitalização poderá ser 
necessária.

• Os fármacos mais utilizados no controle 
dos sintomas da coreia são: a) haloperidol 
1 mg/dia em duas tomadas, aumentando 
0,5 mg a cada três dias, até atingir a dose 
máxima de 5 mg ao dia; (I-B) b) ácido 
valproico 10 mg/kg/dia, aumentando 10 
mg/kg a cada semana até dose máxima 
de 30 mg/Kg/dia; (I-B) e c) carbamazepina 
7-20 mg/kg/dia 66,67. (I-B).

• Alguns estudos mais recentes têm 
sugerido efeito benéfico do uso de CE no 
tratamento sintomático da coréia (IIb-B).

Cardite refratária

• A pulsoterapia com metilprednisolona EV (30mg/
Kg/dia) em ciclos semanais intercalados pode 
ser utilizada em casos de cardite muito grave, 
refratária ao tratamento inicial com CE ou 
naqueles pacientes que necessitam de cirurgia 
cardíaca em caráter emergencial (I-C). Ainda 
pode ser usada em pacientes que não possam 
receber corticóide por via oral (IIb-B).

• Cirurgia cardíaca na FR aguda esta indicada na 
cardite refratária na presença de lesão valvar 
grave, principalmente da valva mitral com 
ruptura de cordas tendíneas ou com perfuração 
das cúspides valvares (I-C).

Tratamento das complicações da febre reumática aguda

Monitorização da resposta terapêutica

• Observar o desaparecimento da febre e das principais manifestações clínicas. Atentar para a normalização das provas 
inflamatórias, PCR e/ou VHS que devem ser dosados a cada 15 dias.

• Nos pacientes com cardite, recomenda-se ecocardiograma, Rx de tórax e ECG após 4 semanas do início do quadro.

Tratamento da cardite

• Controle da ICC com medidas 
higienodietéticas e farmacológicas.

• Controle do processo inflamatório 
com o uso de CE nos casos de cardite 
moderada e grave (I-B). Recomenda-se 
prednisona, 1 a 2 mg/Kg/dia, via oral, 
sendo a dose máxima de 80mg/dia. 
Dose plena por 2 a 3 semanas, com 
controle clínico e laboratorial (PCR e 
VHS), reduzindo-se 20 a 25% da dose 
a cada semana, com tempo total de 
tratamento de 12 semanas. Na cardite 
leve as recomendações são bastante 
controversas, podendo-se: a) não usar 
terapia anti-inflamatória; b) usar AAS 
ou c) usar CE em doses e duração 
menores.
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Profilaxia

Profilaxia primária 

Baseia-se no reconhecimento e tratamento das infecções estreptocócicas. 

Tabela 6. Recomendações para a profilaxia primária da febre reumática.

Medicamento/Opção Esquema Duração

Penicilina G Benzatina Peso < 20 kg  600.000 UI  IM Peso  ≥ 20 kg 1.200.000 UI IM Dose única
Penicilina V 25-50.000U /Kg/dia VO 8/8h ou 12/12h Adulto: 500.000U 8/8 h   10 dias
Amoxicilina 30-50 mg/Kg/dia  VO 8/8h ou 12/12h Adulto: 500 mg 8/8h 10 dias
Ampicilina 100 mg/kg/dia VO  8/8h 10 dias
Em caso de alergia à penicilina
Estearato de Eritromicina 40 mg/kg/dia VO  8/8h ou 12/12h Dose máxima: 1g/dia 10 dias
Clindamicina 15-25 mg/Kg/dia de 8/8h Dose máxima: 1800 mg/dia 10 dias
Azitromicina 20 mg/Kg/dia VO 1x/dia (80) Dose máxima: 500 mg/dia 3 dias

Profilaxia secundária

Após o diagnóstico de FR ser realizado, a profilaxia secundária 
deve ser prontamente instituída, permanecendo a 

penicilina benzatina como a droga de escolha (I-A).

Tabela 7. Recomendações para a profilaxia secundária.

Medicamento/Opção Dose / Via de administração Intervalo

Penicilina G Benzatina Peso < 20 kg       600.000 UI  IM  Peso  ≥ 20 kg    1.200.000 UI IM 21/21 dias 
Penicilina V 250 mg VO 12/12h
Em caso de alergia à penicilina
Sulfadiazina Peso < 30Kg – 500 mg VO Peso ≥ 30Kg – 1g VO 1x ao dia
Em caso de alergia à penicilina e à sulfa 
Eritromicina 250 mg VO 12/12h
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Duração da profilaxia

Tabela 8. Recomendações para a duração da profilaxia secundária.

Categoria Duração Nível de evidência 

FR sem cardite prévia Até 21 anos ou 5 anos após o último surto, valendo o que 
cobrir maior período

I-C

FR com cardite prévia; insuficiência mitral 
leve residual ou resolução da lesão valvar

Até 25 anos ou 10 anos após o último surto, valendo o que 
cobrir maior período

I-C

Lesão valvar residual moderada a severa Até os 40 anos ou por toda a vida I-C
Após cirurgia valvar Por toda a vida I-C

Cuidados na gestação

• Não há restrição ao uso de CE, 
penicilina e eritromicina (estearato);

• Está contra-indicado o uso 
de: AINEs, carbamazepina, 
haloperidol, ácido valproico, IECA 
e bloqueadores de receptores de 
angiotensina II e sulfadiazina (III-C).

• Na coréia, benzodiazepínicos em 
doses baixas poderão ser utilizados.

• A profilaxia secundária deve 
continuar durante toda a gravidez 
para evitar a recorrência da FR. 

Profilaxia secundária e 
anticoagulação

Uso de anticoagulantes não 
contra-indica a profilaxia com 
penicilina benzatina.

Situações especiais
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Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – Diretrizes Brasileiras para o Diagnóstico, Tratamento e Prevenção da Febre Reumática (2009)
http://publicacoes.cardiol.br

Atualmente existem 12 modelos de vacinas, a maioria em 
fase pré-clínica. Os antígenos candidatos têm como base 
a proteína M do estreptococo (regiões N e C-terminal) e 
outros antígenos conservados da bactéria.

Perspectivas futuras 
Estado da arte da vacina contra o S. pyogenes
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Eletrocardiograma (ECG) executado no 
local de atendimento e interpretado por 
um médico habilitado (na ambulância ou 
em local remoto).

História clínica direcionada, 
características dos sintomas 
(momento do início, tempo de 
duração, qualidade, intensidade, 
relação com o esforço e repouso) 
e presença de doença coronária 
estabelecida.

Tabela 1. 

Procedimento 
Fibrinólise pré-hospitalar Classe

Nível de 
evidência

Na impossibilidade de angioplastia ou expectativa de transporte/transferência (tempo 
“ambulância-balão) >90 minutos para hospital com angioplastia

IIa B

Atendimento pré-hospitalar

A maioria das mortes no IAM ocorre 
nas primeiras horas de manifestação 
da doença, sendo 40% a 65% na 
primeira hora e, aproximadamente, 
80% nas primeiras 24 horas.

Atendimento inicial

Medidas na fase pré-hospitalar
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Tabela 2. Atendimento inicial - recomendações.

Procedimento 
Atendimento inicial Classe

Nível de 
evidência

Oxigenioterapia
Congestão pulmonar e/ou saturação de oxigênio abaixo de 90%•	
Todos os pacientes nas primeiras 6 horas•	
Todos os pacientes após 6 horas•	

I
IIa
IIb

C
C
C

Ácido acetilsalicílico I A

Clopidogrel em associação ao ácido acetilsalicílico
Dose de ataque de 300 mg seguido de 75 mg/d como dose de manutenção até 75 anos de idade•	
Dose de 75 mg/d sem dose de ataque em pacientes acima de 75 anos•	

I
I

A
A

Antitrombínico
Enoxaparina como adjuvante ao tratamento fibrinolítico•	
Heparina não-fracionada•	

I
I

A
B

Analgesia com morfina I C

Antiinflamatório não esteróide (AINES) ou inibidores da ciclooxigenase (COX2)
Se em uso crônico, descontinuar o uso de AINES ou inibidores da COX2•	
Uso de AINES ou inibidores da COX2•	

I
III

C
C

Tabela 2. Continuação.

Nitrato sublingual I C

Betabloqueador
Betabloqueador oral nas primeiras 24 horas em pacientes de baixo risco de desenvolverem •	
choque cardiogênico
Betabloqueador IV, apenas em pacientes com hipertensão ou taquiarritmia na ausência de •	
disfunção ventricular esquerda sitólica
Betabloqueador IV de rotina•	

I

IIa

III

B

B

A

Antiarrítmico profilático III C

Realização de ECG na ambulância IIa C

Tabela 3. Atendimento na unidade de emergência: clínico e eletrocardiográfico.

Procedimento 
Diagnóstico e estratificação de risco Classe

História e exame físico I

ECG em até 10 minutos após a chegada ao Serviço de Emergência I
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Tabela 4. Atendimento na unidade de emergência: marcadores bioquímicos de lesão miocárdica.

Procedimento 
Marcadores bioquímicos de lesão miocárdica na fase hospitalar Classe

Diagnóstico de reinfarto I

Utilização para avaliação prognóstica IIa

Utilização da mioglobina para afastar o diagnóstico que sugira IAM nas seis primeiras horas IIa

Utilização para o diagnóstico para reperfusão à beira do leito IIb

Utilização para diagnóstico de infarto com supradesnível do ST III

Tabela 5. Estratificação de risco: eletrocardiografia dinâmica.

Procedimento 
Eletrocardiografia dinâmica - sistema Holter Classe

Síncopes, palpitação, pré-síncopes ou tonturas I

Avaliação de terapêutica antiarrítmica em pacientes em que a a frequência e a reprodutibilidade da arritmia não são 
suficientes para permitir conclusões sobre eficácia

I

Estratificação de risco para arritmias graves, morte súbita e morte cardíaca em paciente pós-infarto com disfunção 
de ventrículo esquerdo (fração de ejeção < 35%)

IIa

Recuperados de parada cardiorrespiratória IIa

Síncope, pré-síncope, tontura ou palpitações onde causa não arrítmica provável tenha sido identificada, mas com 
persistência de sintomas apesar do tratamento desta causa

IIa

Detecção de respostas pró-arrítmica em pacientes com arritmias de alto risco, sob terapêutica farmacológica IIa

Detecção de isquemia silenciosa pós-trombólise, se não está disponível estudos cinecoronariográfico IIb

Estudo de variabilidade da FC em pacientes com disfunção de ventrículo esquerdo 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 paraxísticos de dispnéia, do precordial ou fadiga que não são explicados por outras causas IIb

Detecção de isquemia silenciosa e carga isquêmica no pós infarto IIb

Avaliação da variabilidade da FC em pacientes com FA ou marcapasso III
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Tabela 6. Estratificação de risco: estudo eletrofisiológico.

Procedimento 
Estudo eletrofisiológico Classe

Diagnóstico diferencial das taquiarritmias de complexo largo quando persiste dúvida por métodos não-invasivos IIa

Taquicardia ventricular não-sustentada repetitiva em pacientes com IAM prévio (2 semanas a 6 meses) associada a 
disfunção ventricular (FE >30% e <40%)

IIa

Avaliação de pacientes com sintomas sugestivos de taquiarrritmia ventricular (ex.: palpitação, pré-síncope, síncope). IIb

Para guiar ablação de TV em paciente com múltiplos choques pelo CDI IIb

Expectativa de vida reduzida por doenças concomitantes III

Parada cardiorrespiratória relacionada à fase aguda do infarto do miocárdio (< 48 h) e/ou associada a fatores 
reversíveis

III

Tabela 7. Estratificação de risco: ecocardiografia doppler.

Procedimento 
Ecocardiografia Doppler Classe

Avaliação da função ventricular esquerda de rotina em pacientes sem ventriculagrafia obtida por outra técnica I

Suspeita de defeitos mecânicos, como ruptura de parede livre, CIV e insuficiência mitral I

Diagnóstico diferencial de dissecção aguda da aorta, derrame pericárdico ou embolia pulmonar I

Ecocardiografia sob estresse farmacológico ou sob esforço antes da alta hospitalar para pacientes estáveis não 
submetidos a cinecoronariografia, para avaliação de risco

I

Avaliação complementar após cateterismo cardíaco, nos casos de dúvida, com vistas a eventual  
revascularização miocárdica

I

Avaliação da função ventricular esquerda de rotina em pacientes com ventriculagrafia obtida por outra técnica IIa

Ecocardiografia transtorácica contrastada para melhora do sinal Doppler, avaliação da função ventricular esquerda 
global e segmentar em pacientes com imagens subótimas

IIa

Ecocardiografia sob estresse farmacológico contrastada com pacientes com imagens subótimas em repouso IIa

Ecocardiografia contrastada para determinação da área infartada e prognóstico IIb

Ecocardiografia sob estresse entre o segundo e terceiro dias após IAM,  
avaliar angina pós-infarto e em pacientes instáveis

III
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Tabela 8. Procedimento estratificação de risco: teste ergométrico.

Procedimento 
Teste ergométrico Classe

Indicação antes da alta hospitalar para pacientes estáveis não submetidos a cinecoronariografia, para avaliação de risco I

Pacientes que apresentam anormalidades no ECG basal (BRE, HVE, ritmo de marcapasso, pré-excitação, 
depressnao de ST, uso de digital) no sentido de determinar a capacidade funcional

IIb

Angina pós IAM, insuficiência cardíaca, instabilidade hemodinâmica, arritmias graves, co-morbidades graves que 
limitem o paciente para o exercício e candidatos à revascularização

III

Tabela 9. Procedimento estratificação de risco: medicina nuclear.

Procedimento 
Medicina nuclear Classe

Indicado antes da alta hospitalar para pacientes estáveis não submetidos a cinecoronariografia para avaliação de risco I

Avaliação complementar após o cateterismo cardíaco, nos casos de dúvida, com visitas a  
eventual revascularização miocárdica

I

Avaliação da dor torácica com suspeita de IAM, em pacientes com ECG normal ou não diagnóstico IIa

Tabela 10. Procedimento estratificação de risco: cinecoronariografia.

Procedimento 
Cinecoronariografia Classe

Pacientes com isquemia espontânea (angina aos pequenos esforços) ou induzida em teste provocativo I

Presença de instabilidade hemodinâmica, complicações mecânicas, insuficiência cardíaca congestiva estabelecida 
ou episódica (reversão completa), depressão da fração de ejeção (< 0,40) ou arritmia ventricular grave

I

Pacientes diabéticos; com revascularização cirúrgica prévia; doença renal crônica estágio 1, 2 ou dialíticos; doença 
arterial periférica

IIa

Cinecoronariografia de rotina antes da alta hospitalar em hospitais com laboratório de hemodinâmica disponível IIa

Encaminhamento para cinecoronariografia de rotina antes da alta hospitalar com hospitais  
sem laboratório de hemodinâmica

IIb

Pacientes assintomáticos, sem evidência de isquemia na investigação não-invasiva, nos quais a cinecoronariografia 
pode agravar a função renal (doença renal crônica estágio 3 ou 4)

III
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Tabela 11. Tratamento - Antiplaquetários: aspirina e derivados tienopiridínicos.

Procedimento 
Ácido acetilsalicílico e derivados tienopiridínicos Classe

Nível de 
evidência

Ácido acetilsalicílico em todos os pacientes com IAM I A

Clopidogrel em associação ao ácido acetilsalicílico
Dose de ataque de 300 mg de clopidogrel seguido de 75 mg/d como dose de manutenção  •	
até 75 anos de idade
Dose de 75 mg/d de clopidogrel sem dose de ataque em pacientes acima de 75 anos•	

I

I

A

A

Tienopiridínicos, de preferência o clopidogrel, em substituição à aspirina nos casos de intolerância 
ou hipersensibilidade a ela

I C

Tienopiridínicos, de preferência o clopidogrel, com ICP primária com implante de stent por um 
tempo mínimo de 4 semanas e pelo menos 12 meses nos stents farmacológicos

I B

Tabela 12. Tratamento - Antiplaquetários: inibidores de glicoproteína IIb/IIIa.

Procedimento 
Uso de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa (abciximab) Classe

Nível de 
evidência

Na intervenção coronária percutânea primária com balão I B

Na intervenção coronária percutânea primária com stent em lesões com alto risco de trombose IIa B

Na intervenção coronária percutânea primária com stent para todos IIb B

Como terapía isolada III B

Tabela 13. Tratamento: heparinas.

Procedimento 
Heparinas Classe

Nível de 
evidência

Enoxaparina como adjuvante ao tratamento fibrinolítico I A

Heparina não-fracionada como adjuvante ao tratamento fibrinolítico I B

Revascularização percutânea ou cirúrgica I C

Todos os pacientes não tratados com fibrinolíticos IIa B
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Tabela 14. Tratamento: recomendações para uso de anticoagulação oral em longo prazo.

Procedimento 
Uso de anticoagulação oral em longo prazo Classe

Nível de 
evidência

Fibrilação atrial persistente ou paroxística I A

Presença de trombo no ventrículo esquerdo com características emboligênicas I C

Alteração da contratilidade envolvendo extensamente a parede miocárdica nos primeiros 3 meses IIa C

Disfunção sistólica grave do ventrículo esquerdo com ou sem insuficiência cardíaca congestiva 
após os 3 primeiros meses

IIb C

Tabela 15. Tratamento: nitratos.

Procedimento 
Nitratos Classe

Nível de 
evidência

Nitratos por via endovenosa por até 48 h e após por via oral para dor de origem isquêmica, 
hipertensão arterial ou congestão

I C

Nitratos no tratamento do infarto de ventrículo direito III C

Tabela 16. Tratamento: betabloqueadores.

Procedimento 
Betabloqueadores Classe

Nível de 
evidência

Betabloqueador oral nas primeiras 24 h em pacientes de baixo risco de desenvolverem  
choque cardiogênico

I B

Betabloqueador IV, apenas em pacientes com hipertensão ou taquiarritmia na ausência de disfunção 
ventricular esquerda sistólica

IIa B

Betabloqueador IV de rotina III A

Tabela 17. Tratamento: bloqueadores dos canais de cálcio.

Procedimento 
Bloqueadores dos canais de cálcio Classe

Nível de 
evidência

Ditiazem ou verapamil em pacientes sem sinais de insuficiência cardíaca ou bloqueio atrioventricular 
e com contraindicação aos betabloqueadores ou quen não respondem a estes

IIa C

Nifedipina de início de ação rápida III B
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Tabela 18. Tratamento: inibidores da enzima conversora da angiotensina.

Procedimento 
Inibidores da enzima de conversão Classe

Nível de 
evidência

Fase inicial do infarto
Uso de rotina em todos os pacientes, desde as primeiras 24 h do quadro•	 I A

Após fase inicial do infarto
Uso de rotina por tempo indeterminado na disfunçaõ ventricular, diabetes ou doença renal crônica•	
Uso por pelo menos 5 anos nos pacientes com: idade > 55 anos e pelo menos um dos seguintes •	
fatores de risco: hipertensão arterial, colesterol total elevado, redução do HDL-colesterol, 
tabagismo ou microalbuminúria
Uso de pelo menos 5 anos nos pacientes com sintomas e fatores de risco bem controlados pelo •	
tratamento clínicos ou procedimento de revascularização miocárdica bem sucedido

I
I

IIa

A
A

B

Tabela 19. Tratamento: bloqueadores do receptores AT1 da angiotensina II.

Procedimento 
Bloqueadores do receptores AT1 Classe

Nível de 
evidência

Fase inicial do infarto
Se houver FEVE menor < 40% e sinais clínicos de IC•	
Se houve hipertensão arterial associada•	

I
I

B
B

Após fase aguda do infarto
Como alternativa do IECA no seguintes casos: nos pacientes com idade >55 anos e pelo menos •	
um dos seguintes fatores de risco: hipertensão arterial, colesterol total elevado, redução do HDL 
colesterol, tabagismo ou diabetes

I B

Tabela 20. Tratamento: bloqueadores da aldosterona.

Procedimento 
Bloqueadores da aldosterona Classe

Nível de 
evidência

Espironolactona	nos	pacientes	com	FE	≤	40%	e	sinais	de	IC	ou	DM,	em	homens	com	creatinina	 
< 2,5 mg/dl e em mulheres < 2,0 mg/dl e em ambos os sexos com K < 5,0 mEg/l

I C

Tabela 21. Tratamento: agentes hipolipemiantes.

Procedimento 
Estatinas Classe

Nível de 
evidência

Início	do	tratamento	após	constatação	de	LDL	≥	100	mg/dl I A

Fase	aguda	do	infarto	-	LDL	≥	70-100	mg/dl IIa B
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Tabela 22. Terapias de reperfusão.

Procedimento 
Terapias de reperfusão Classe

Nível de 
evidência

Dor sugestiva de IAM
Duração > 20 min e < 12 h, 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 contraindicação absoluta

I A

Pacientes com IAM em hospitais com capacidade de ICP devem ser tratados com ICP primária até 
90 min do primeiro contato médico

I A

Pacientes com IAM em hospitais sem capacidade de ICP e que não podem ser transferidos para um 
centro de ICP até 90 min do primeiro contato médico devem ser tratados com fibrinolíticos até 30 
min da admissão hospitalar, a menos que contraindicado

I A

ECG característico de IAM com persistência do supra de ST e da dor entre 12 e 24 h  
(fibrinolítico ou angioplastia)

IIa A

Tabela 23. Fibrinolíticos.

Procedimento 
Fibrinolíticos Classe

Nível de 
evidência

Dor sugestiva de IAM < 75 anos
Duração > 20 min e < 12 h não-responsiva a nitrato sublingual •	

ECG
Supradesnível do segmento ST > 1 mm em pelo menos 2 derivações precordiais contíguas ou  •	
2 periféricas adjacentes
Bloqueio do ramo (novo ou presumivelmente novo)•	

Impossibilidade de realizar reperfusão mecânica em tempo adequado
Ausência de contraindicação absoluta
Em hospitais sem recurso para realizar imediata intervenção conronária (dentro de 90 min)

I A

Acima de 75 anos (preferencialmente SK) IIa B



IV Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do 
Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (2009)

169

168

Tabela 24. Fibrinolíticos.

Agentes Tratamento Terapia antitrombótica

Estreptoquinase (SK) 1,5 bilhões de unidades em 10 ml de soro glicosado 
a 5% ou solução salina a 0,9% em 30-60 min

Heparina não-fracionada ajustada ao peso 
por 48 h ou enoxaparina por até 8 dias

Alteplase (tPA) 15 mg EV em bolo, seguidos por 0,75 mg/kg em 30 
min e então 0,50 mg/kg em 60 min
A dose total não deve exceder 100 mg

Heparina não-fracionada ajustada ao peso 
por 48 h ou enoxaparina por até 8 dias

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 e < 90 kg
50 mg se > 90 kg

Heparina não-fracionada ajustada ao peso 
por 48 h ou enoxaparina por até 8 dias

Aspirina e clopidogrel devem ser dados para todos desde que não haja contraindicação ao seu uso.

Tabela 25. Intervenção coronária percutânea primária.

Procedimento 
ICP primária Classe

Nível de 
evidência

Pacientes com diagnóstico de infarto agudo miocárdio com sintomas indicados < 12 h e com a 
viabilidade de efetivar o procedimento com retardo < 90 min após o diagnóstico*

I A

Transferência para um centro de cardiologia intervencionista de infartados com contraindicação 
formal para a fibrinólise, desde que a ATC possa ser realizada em até 12 h do início do quadro agudo

I B

Transferência de um centro clínico para um de cardiologia intervencionista de todos os infartados 
com retardo superior a 3 h do início dos sintomas, expectativa de realizar ICP primária em < 90 min 
e com disponibilidade logística reconhecida e ativa

IIa B

*Suporte cirúrgico presencial não é obrigatório desde que exista um sistema de suporte à distância funcionante e ativo, com sua ativação com retardo inferior a 60 min; a 
classificação recomendada que os centros intervencionistas pratiquem >75 casos de ICP/ano e >12 casos no IAM/ano.

Tabela 26. Intervenção coronária percutânea de salvamento.

Procedimento 
ICP de resgaste Classe

Nível de 
evidência

Insucesso da fibrinólise comprovado por ausência de sinais clínicos e/ou eletrocardiográficos de 
reperfusão e persistência de sintomas isquêmicos ou instabilidade hemodinâmica

IIa B
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Tabela 27. Intervenção coronária percutânea eletiva após a fibrinólise.

Procedimento 
ICP eletiva Classe

Nível de 
evidência

Em pacientes com evidência de isquemia miocárdia espontânea (dor ou alterações 
eletrocardiográficas do segmento ST) ou induzida

I A

Em pacientes com lesão residual significativa e presença de viabilidade miocárdica IIa B

Tabela 28. Intervenção coronária percutânea facilitada.

Procedimento 
Facilitação da reperfusão coronária Classe

Nível de 
evidência

Administração sistemática de inibidores do complexo IIb/IIa e/ou fibrinolíticos prévios a ICP no 
infarto agudo do miocárdio

III A

Tabela 29. Revascularização cirúrgica.

Procedimento 
Revascularização cirúrgica Classe

Nível de 
evidência

Lesão de tronco de coronária esquerda I C

Insucesso na ICP com instabilidade hemodinâmica e/ou grande área em risco I C

Associada à existência de complicações mecânicas do infarto como ruptura do ventrículo esquerdo, 
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 B

Pacientes estáveis candidatos a revascularização cirúrgica I C

Tabela 30. Tratamento das complicações: angina pós-infarto.

Procedimento 
Revascularização na angina pós-infarto Classe

Nível de 
evidência

Cinecoronariografia objetivando a 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
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Tabela 31. Tratamento das complicações: disfunção ventricular grave.

Procedimento 
Disfunção ventricular grave 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 VO se não houver instabilização hemodinâmica I

Espironolactona	nos	pacientes	com	FE	≤	40%	e	sinais	de	IC	ou	DM	em	homens	com	creatinina	 
< 2,5 mg/dl e em mulheres < 2,0 mg/dl e em ambos sexos com K < 0,5 mEq/l

I

BIA IIb

Betabloqueadores ou antagonistas de cálcio na presença de insuficiência cardíaca grave e/ou  
sinais de baixo débito cardíaco

III

Tabela 32. Tratamento das complicações: choque cardiogênico.

Procedimento 
Choque cardiogênico Classe

Nível de 
evidência

Oxigênio I C

Suporte com ventilação mecânica de acordo com a gasometria arterial I C

Balão intra-aórtico como suporte hemodinâmico I C

Revascularização precoce por intermédio de ICP, preferencialmente, ou por cirurgia de 
revascularização miocárdica

I B

Avaliação hemodinâmica com cateter de Swan-Ganz IIa C

Fármacos inotrópicos: dopamina e dobutamina IIa C

Fibrinolíticos poderão ser utilizados quando os procedimentos invasivos não estiverem disponíveis 
ou forem contraindicados

IIa C

Dispositivos de assistência ventricular esquerda IIb C

Betabloqueadores e antagonistas do cálcio III C
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Tabela 33. Tratamento das complicações: evolução e prognóstico.

Procedimento 
Monitorização hemodinâmica à beira do leito Classe

IC grave ou com piora I

Hipotensão grave ou com piora progressiva ou choque cardiogênico I

Complicações mecânicas pós-IAM tipo CIV, insuficiência mitral grave ou derrame pericárdico  
grave/tamponamento cardíaco

I

Hipotensão que não responde rapidamente a volume em paciente sem congestão pulmonar IIa

IAM sem evidência de complicações cardíacas ou pulmonares III

Procedimento 
Balão intra-aórtico Classe

Choque cardiogênico que não reverte rapidamente com medicamentos; para estabilização do paciente antes de 
procedimentos intervencionistas

I

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 e/ou isquêmica persistente em pacientes 
com grande extensão de miocárdio sob risco

IIa

Angioplastia de salvamento com sucesso ou em triarteriais, para reduzir a chance de reoclusão IIb

Grande de miocárdio sob risco, com ou sem isquemia IIb

Tabela 34. Tratamento das complicações mecânicas: tratamentos clínicos e cirúrgico.

Procedimento 
Complicações mecânicas pós-infarto agudo do miocárdio Classe

Nível de 
evidência

Cirurgia de urgência na presença das seguintes complicações mecânicas: ruptura do septo 
interventricular, ruptura do músculo papilar, ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo

I C

Cirurgia para correção de aneurisma do ventrículo esquerdo durante evolução inicial do infarto, 
quando apresentar: taquiarritmia ventricular grave e/ou falência ventricular esquerda não 
responsivos ao tratamento medicamentoso

IIa B
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Tabela 35. Tratamento das complicações: taquiarritmias supraventriculares.

Procedimento 
Não farmacológico - cardioversão elétrica Classe

Nível de 
evidência

Taquicardia paroxística supraventricular e fibrilação ou flutter arterial na presença de acentuada 
repercurssão hemodinâmica, dor isquêmica intratável ou insucesso na terapêutica farmacológica

I C

Procedimento 
Farmacológico Classe

Nível de 
evidência

Taquicardiaca paraxística supraventricular
Adenosina ou verapamil na ausênica de repercussão hemodinâmica•	
Diltiazem ou betabloqueadores na ausência de repercussão hemodinâmica•	
Digital nas TPSV na ausência de repercussão hemodinâmica•	

I
IIa
IIb

C
C
C

Fibrilação arterial
Amiodarona na ausência de instabilidade hemodinâmica•	
Diltiazem ou betabloqueadores IV para controle da FC na ausência de disfunção de VE, •	
broncoespasmo ou bloqueio atrioventricular
Anticoagulação com heparina não fracionada ou de baixo peso molecular•	
Digital para controle da FC e melhora da função ventricular quando existe grave disfunção de VE•	
Uso de fármacos antiarrítimicos do grupo I-C (Vaughan-Wiliams) no IAM•	

I
I

I
IIa
III

C
C

C
C
C

Tabela 36. Tratamento das complicações: taquicardia ventricular.

Procedimento 
Implante de CDI Classe

Nível de 
evidência

Implante de cardioversor-desfibrilador nos primeiros 40 dias pós-IAM* I C

*Para outras indicações reportar-se a Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI).
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Tabela 37. Tratamento das complicações: taquicardia ventricular.

Procedimento 
Tratamento da taquicardia ventricular monomórfica sustentada no infarto agudo do miocárdio Classe

Nível de 
evidência

TVMS associada a hipotensão grave, angina do peito ou insuficiência cardíaca aguda deve ser •	
submetida a cardioversão elétrica sincronizada com energia de 100 J, seguidos de 200 J e 360 J, 
se necessário; TVP sustendada com colapso hemodinâmico, deve ser tratada com cardioversão 
elétrica não sincronizada com choque inicial de 200 J, em caso de insucesso, choques adicionais 
de 200 J e 300 J podem ser aplicados, e até um terceiro 360 J se necessário;
TVMS em vigência de estabilidade hemodinâmica deverá ser tratada com: (1) tratamento •	
farmacológico com amiodarona 150 mg/10 min, repetir 150 mg a cada 10 ou 15 min se 
necessário; dose alternativa: 360 mg em 6 h (1 mg/min) seguido de 540 mg nas próximas 18 h 
(0,5 mg/min). A dose total cumulativa, incluindo doses adicionais, não deve ultrapassar 2,2 g nas 
24 h. (2) choque monofásico sincronizado começando com intensidade de 50 J.

I B

Tratamento de TVP refratária
Tratamento da isquemia e da hiperatividade adrenérgica com betabloqueadores por via venosa, balão •	
intra-aórtico, devendo-se considerar a angioplastia ou a revascularização miocárdica de urgência
Normalização dos níveis de potássio (>4 mEqL) e de magnésico (>2,0 mg/dL)•	
Em caso de bradicardia (frequência cardíaca < 60 bpm) ou intervalo QTc longo, utilização de •	
marcapasso temporário deve ser considerado

IIa

IIa
IIa

B

C
C

Uso de intervenção invasiva em caso de TVMS repetitiva ou incessante, como revascularização de 
urgência, ablação por radiofrequência, ablação química ou uso de dispositivos de suporte circulatório

IIb C

Tratamento de extra-sístoles ventriculares isoladas e ritmo idioventricular acelerado III A

Tabela 38. Tratamento das complicações: fibrilação ventricular.

Procedimento 
Tratamento da fibrilação ventricular em vigência de infarto agudo do miocárdio Classe

Nível de 
evidência

FV ou taquicardia ventricular sem pulso deve ser tratada com choque monofásico não sincronizado 
com carga de 360 J (dose equivalente a metade desta quando da utilização de choques bifásicos); 
em caso de insucesso devem ser aplicados novos choques de 360 J, se necessário

I B

Quando refratária aos choques, o tratamento da fibrilação ventricular ou da taquicardia ventricular •	
sem pulso pode ser realizado com amiodarona venosa (300 mg - em bolo) seguida do choque não 
sincronizado. Uma dose extra de 150 mg de amiodarona poderá ser feita se FV/TV refratária
Deve ser considerada a correção de distúrbios eletrolíticos e ácido-básicos (potássio > 5,0 mEq/L •	
e magnésio > 2,0 mg/dL) para a prevenção de recorrências de fibrilação ventricular

IIa

IIa

C

C
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Tabela 39. Tratamento das complicações: bradiarritmias, bloqueio atriventricular total e indicações para marcapassos provisório e 
permanente.

Procedimento 
Placas transcutâneas* e estimulação transcutânea** Classe

Bradicardia sinusal (FC < 50 bpm) com sintomas de hipotensão (pressão arterial sistólica  
< 80 mHg) não-responsiva as medicações**

I

Bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz tipo II** I

Bloqueio atrioventricular total** I

Bloqueio de ramo bilateral (alternância dos bloqueios do 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  
antero-superior, bloqueio do ramo direito e bloqueio divisional póstero-inferior**

I

Bloqueio do ramo direito ou do ramo esquerdo associado a bloqueio atrioventricular de primeiro 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 primeiro grau recente ou de início indeterminado* IIb

IAM sem complicações e sem evidência de doença do sistema de condução III

Para explicações do sinais* e **ver texto.

Tabela 40. Tratamento das complicações: parada cardiorrespiratória.

Procedimento 
Parada cardiorrespiratória - medicamentos Classe

Nível de 
evidência

Atropina na bradicardia sinusal sintomática I B
Epinefrina na dose de 1 mg I C
Bicarbonato de sódio na hipercalemia I B
Atropina na assistolia IIa B
Epinefrina em doses maiores (0,1 mg/kg) no insucesso de doses menores IIb B
Vasopressina como alternativa à epinefrina na fibrilação ventricular refratária IIb B
Bicarbonato de sódio na superdosagem de antidepressivos triciclícos, “overdose” de drogas e 
acidose prévia

IIb B

Sais de cálcio na hipercalemia, na hipermagnesemia e na hipocalcemia IIb B
Amiodarona na fibrilação ventricular persistente após desfibrilação IIb B
Lidocaína após amiodarona IIb C
Magnésio na hipomagnesemia e na “torsades de pointes” IIb B
Procainamida na taquicardia ventricular recorrente (quando não se sabe se é taquicardia ventricular 
ou supraventricular)

IIb B

Procainamida na fibrilação ventricular/taquicardia ventricular sem pulso quando outros 
medicamentos falharam

IIb B

Bicardonato de sódio na acidose láctica hipóxica III B

Atropina no bloqueio atrioventricular no sistema His-Purkinje (com QRS largo) III B

Sais de cálcio como rotina na parada cardiorrespiratória III B
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Tabela 41. Tratamento das complicações: parada cardiorrespiratória.

Procedimento 
Parada cardiorrespiratória Classe

Intubação orotraqueal I

Desfibrilação elétrica na fibrilação ventricular I

Administração de oxigênio IIa

Compressão abdominal intercalada com pressão torácica como alternativa às manobras clássicas IIb

AMBU na ventilação da parada cardiorrespiratória IIb

Compressão torácica interna (direita) IIb

Tabela 42. Prevenção secundária: tabagismo.

Procedimento 
Tabagismo Classe

Nível de 
evidência

Abolição do tabagismo I B

Tabela 43. Prevenção secundária: hipertensão arterial.

Procedimento 
Hipertensão arterial Classe

Nível de 
evidência

Controle pressórico com cifras pressóricas < 140 / 90 mmHg I B

Controle pressórico com cifras pressórias < 130 / 80 mmHg na presença de diabetes melito, 
insuficiência renal ou insuficiência cardíaca

I B

Betabloqueador na presença de isquemia miocárdica I B

IECA com ou sem disfunção VE I B

Bloqueadores AT1 com ou sem disfunção do VE e intolerância aos IECA I B

Combinação de fármacos quando necessário para alcançar metas de controle I B

Bloqueadores AT1 com ou sem disfunção do VE como alternativa aos IECA IIa B

Antagonistas do cálcio nos intolerantes aos betabloqueadores IIa B

Vasodilatadores diretos usados isoladamente III C

Tabela 44. Prevenção secundária: diabetes melito.

Procedimento 
Diabetes melito Classe

Nível de 
evidência

Controle da glicemia I B
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Tabela 45. Prevenção secundária: dislipidemias.

Procedimento 
Dislipidemias Classe

Nível de 
evidência

Redução de ingestão de ácido graxo saturado na dieta I A

Manutenção	do	LDL-colesterol	≤	75	mg/dl I A

Manutenção	do	colesterol	não-HDL	≤	130	mg/dl I B

Manutenção	do	HDL-colesterol	≥	45	mg/dl	e	TG	<	150	mg/dl IIa B

Tabela 46. Prevenção secundária: obesidade.

Procedimento 
Obesidade Classe

Redução do excesso de peso I

Tabela 47. Prevenção secundária: sedentarismo.

Procedimento 
Sedentarismo Classe

Prática regular de exercícios I

Tabela 48. Prevenção secundária: fatores de risco indefinidos.

Procedimento 
Fatores de risco indefinidos Classe

Nível de 
evidência

Prevenção secundária atualmente recomendada: aspirina, betabloqueadores, inibidores da enzima 
conversora da angiotensina e estatinas

I A

Medidas não-farmacológicas de prevenção secundária: interrupção do hábito de fumar, controle 
da hipertensão arterial sistêmica, controle dos níveis glicêmicos nos diabéticos, dieta alimentar 
“saudável” (baseada em frutas, legumes, verduras e cereais, e com baixos teores de gorduras 
saturadas e sal) e atividade física regular

I B

Dosagem da PCRus nos casos de risco intermediário (de 10% a 20% de chances de eventos 
vasculares nos próximos 10 anos pelos critérios de Framingham)

IIa B

Uso de vitaminas para prevenção primária ou secundária de doenças cardiovasculares III A
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Tabela 49. Prevenção secundária: prescrição pós-hospitalar.

Procedimento 
Prescrição pós-hopitalar Classe

Nível de 
evidência

Ácido acetilsalicílico I A

Clopidrogel (entre 1-4 semanas) I A

Clopidogrel (por até 1 ano) IIa C

Betabloqueadores I A

IECA I A

Bloqueadores do receptores AT1 para casos de intolerância aos IECA I A

Hipolipemiantes - estatinas se LDL > 100 mg/dL I A

Hipolipemiantes - fibratos na hipertrigleceridemia e HDL reduzido IIa A

Antagonistas do cálcio - diltiazem / verapamil para casos de contraindicação aos betabloqueadores 
e na ausência de disfunção ventricular esquerda

IIa C

Nitratos orais IIb A

Anticoagulantes orais de rotina III B

Tabela 50. Prevenção secundária: retorno às atividades profissionais e sexuais.

Procedimento 
Retorno às atividades Classe

Nível de 
evidência

Retorno às atividades sexuais: pacientes de baixa risco, estáveis, com parceiros habituais,  
em 7 a 10 dias após a alta hospitalar

I B

Retorno às atividades físicas: pacientes que estejam assintomáticos após IAM não complicado 
podem retornar as suas atividades após 2 a 4 semanas, com avaliação cardiológica

I C

Retorno às atividades sexuais: pacientes de risco intermediário, 7 a 10 dias depois da estabilização 
do quadro

IIa C

Tabela 51. Reabilitação pós-hospitalar.

Procedimento 
Reabilitação pós-hospitalar Classe

Reabilitação I

Reabilitação na insuficiência cardíaca IIa

Atividade esportiva após o infarto IIa
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•  Crise HAS
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Perfil hemodinâmico 

Avaliação da função renal

Alvos terapêuticos
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Critérios de Framingham / Boston
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Bioimpedancia 
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IC 
sistólica x diastólica

Tempo de inicio dos sintomas

IC crônica agudizada

ICA nova

Tempo de inicio dos sintomas

Fator causal

Causas de 
descompensação

Perfil clinico-
hemodinâmico

PAS na admissão 
Congestão/Fadiga 

Baixo Débito

Estratificação de risco

Tempo de início dos sintomas
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Tabela 1. Recomendação para o uso de eletrocardiograma em pacientes com IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Uso do eletrocardiograma na avaliação da IC aguda I C

Diagnóstico clínico- hemodinâmico ICA

Congestão em repouso?

Não

Quente 
Congesto

Quente 
Seco

Frio 
Congesto

Frio 
Seco

Sim

Sim

Não

Baixa perfusão em repouso?

Tabela 2. Recomendação para o uso de radiografia de tórax em pacientes com IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Uso da radiografia de toráx na avaliação da IC aguda I C

Tabela 3. Recomendações para solicitação de exames laboratoriais na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Exames laboratoriais (hemograma, ureia,creatinina, sódio, potássio, glicose) I C

Gasometria arterial, lactato e cloro para pacientes com suspeita de baixo débito I C

Troponina na suspeita de síndrome coronariana aguda como causa de descompensação I A

BNP ou NT-proBNP como auxílio diagnóstico em casos duvidosos I A
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Tabela 4. Recomendação para solicitação de ecocardiografia em pacientes com IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Ecocardiograma na IC aguda I C

Tabela 5. Recomendação para uso de ecocardiograma hemodinâmico na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Avaliação ecocardiográfica, não invasiva, de parâmetros hemodinâmicos a fim de auxiliar na 
definição dos perfis hemodinâmicos individuais e no planejamento terapêutico

IIa B

Tabela 6. Recomendação para o uso de bioimpedância transtorácica em pacientes com IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Avaliação hemodinâmica da IC aguda pela bioimpedância transtorácica IIb B

Tabela 7. Recomendação para uso do cateter de artéria pulmonar no manejo da IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Em pacientes onde o perfil hemodinâmico não está definido por métodos não invasivos IIa C

Como rotina, para guiar terapia nos pacientes com IC refratária ao tratamento padrão IIb B

Tabela 8. Objetivos terapêuticos na IC aguda.

Objetivos

1) Clínicos 2) Laboratoriais 3) Hemodinâmicos 4) Desfechos

Diminuir sinais e sintomas• 
Diminuição de peso corporal• 
Adequação da oxigenação • 
(Sat O2 > 90%)
Manutenção da diurese • 
adequada
Melhorar a perfusão • 
orgânica

Normalização eletrolítica• 
Diminuição de ureia e • 
creatinina
Diminuir BNP• 

Reduzir pressões de • 
enchimento
Otimização de débito • 
cardíaco

Redução de tempo de • 
internação
Prevenção de  • 
re-hospitalização
Diminuição de mortalidade• 
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Tabela 9. Recomendações para utilização de marcadores prognósticos na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Choque cardiogênico, hipotensão arterial importante, baixa pressão de pulso, insuficiência renal
(síndrome cardiorrenal), anemia e hiponatremia

I B

Utilização de parâmetros da ecocardiografia (FE, DDVE, PAP) I C

Dosagem inicial de BNP ou NT-proBNP como métodos auxiliares na estratificação de risco I A

Dosagem de troponina para estratificação de risco IIa A

Dosagem de BNP ou NT-proBNP na alta hospitalar como auxiliar na avaliação de mudanças de perfil
de risco

IIa B

Dosagens rotineiras de biomarcadores como a única proposta de estratificação de risco em
insuficiência cardíaca aguda

IIa B

VNI
Morf.
NPS
NTG
Furos.+

BB adicionar/Manter

IC Aguda Nova Vascular-Hipertensivo 
(Crise HAS/IAM/Miocardite/IM Aguda)

s/Baixo Débito 
Quente-Congesto

c/Baixo Débito 
Frio-Congesto

VNI
NTG
NPS

Neseritide
Furos.+

BB adicionar/Manter

Avaliar volemia
VNI
NTG
NPS

Levosimendam/Milrinona
Furos.+

BB suspenso

VNI
Dobutamina
Furos.+

BB reduzir 50%

VNI/TOT
Avaliar volemia
Dobutamina

NE (PAS<75mmhg)
BIA

Dispositivo
BB suspenso

Congestão pulmonar hipovolemia periférica (redistribuição)

>140 mmHg 85-140 mmHg <85 mmHg

Quente-Congesto 
Vascular-Hipertens.

s/Baixo Débito 
Quente-Congesto

c/Baixo Débito 
Frio-Congesto
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VNI
Morf.
NPS
NTG

Furos.+++
BB adicionar/Manter

IC Crônica Agudizada 
(CMPD/IM Crônica/Eao)

s/Baixo Débito 
Quente-Congesto

c/Baixo Débito 
Frio-Congesto

VNI
NTG
NPS

Neseritide
Furos.+++

BB adicionar/Manter

VNI
NTG
NPS

Levosimendam/Milrinona
Furos.+++
BB suspenso

VNI
Dobutamina
Furos.+++
BB reduzir 50%

VNI/TOT
Furos.+++
Dobutamina

NE(PAS<75mmhg)
BIA

Dispositivo
BB suspenso

Congestão pulmonar e periférica

>140 mmHg 85-140 mmHg <85 mmHg

Quente-Congesto 
Vascular-Hipertens.

s/Baixo Débito 
Quente-Congesto

c/Baixo Débito 
Frio-Congesto

NPS
NTG(DAC)

BB adicionar/Manter

Fadigas/Congestão

s/Baixo Débito 
Quente-Seco

c/Baixo Débito 
Frio-Congesto

Repor volume
IECA/BRA

BB adicionar/Manter

Repor volume
IECA/BRA susp.
BB suspenso

Repor volume
IECA/BRA susp.
BB reduzir 50%

Repor volume
IECA/BRA susp.
BB suspenso

IC aguda nova  
IC crônica agudizada

>140 mmHg 85-140 mmHg <85 mmHg

Quente-Seco 
Vascular-Hipertens.

s/Baixo Débito 
Quente-Seco 

c/Baixo Débito 
Frio-Seco
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Tabela 10. Oxigenioterapia e suporte respiratório mecânico .

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Oxigênio suplementar aos pacientes com desconforto respiratório (visando SO2 > 95% ou > 90% 
para pneumopatas com hipercapnia)

I C

Suporte mecânico respiratório não invasivo (CPAP ou BiPAP) para pacientes com edema agudo de 
pulmão sem hipotensão e na persistência de desconforto respiratório a despeito da utilização de 
outras formas não invasivas de ventilação

I B

Suporte mecânico respiratório invasivo para pacientes sintomáticos e/ou hipoxêmicos a despeito de 
suporte não invasivo ou que apresentam contraindicação a suporte não invasivo

I C

Tabela 11. Sedação e analgesia na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Prevenção da ansiedade e do delirium (visitas e informações frequentes, luz natural) I C

Monitorização e algoritmos visando evitar analgesia e sedação excessiva I C

Morfina (IV) na analgesia de pacientes com edema agudo de pulmão sem hipotensão arterial I C

Morfina (IV) na analgesia de pacientes sem hipotensão ou hipovolemia IIa C

Fentanil (IV) na analgesia de pacientes hipotensos ou hipovolêmicos IIa C

Midazolam (IV) na sedação de pacientes hipotensos com suporte ventilatório invasivo e não invasivo IIa C

Propofol (IV) na sedação de pacientes estáveis hemodinamicamente, evitando doses elevadas e por 
tempo prolongado com suporte ventilatório invasivo e não invasivo

IIa C

Etomidato (IV) para sedação de pacientes não sépticos submetidos a procedimentos (ex.: cardioversão) IIa C

Midazolam (IV) na sedação de pacientes hipotensos sem suporte ventilatório invasivo ou não invasivo IIb C

Propofol (IV) na sedação de pacientes estáveis hemodinamicamente, evitando doses elevadas e por 
tempo prolongado sem suporte ventilatório invasivo ou não invasivo

IIb C

Meperidina e anti-inflamatórios não hormonais III B



II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda (2009)

203

202

Tabela 12. Recomendações do uso de diuréticos e solução hipertônica em IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Uso de diuréticos intravenosos para controle de sintomas de hipervolemia em pacientes com  
IC aguda

I B

Associação de diurético tiazídico ao diurético de alça em pacientes com tratamento clínico 
otimizado que mantêm sinais de hipervolemia

I B

Associação de espironolactona em pacientes com FE < 35% e CF III-IV com potássio sérico  
< 5,0 mEq/dl

I B

Uso de solução hipertônica em pacientes hiponatrêmicos refratários às medidas iniciais IIb C

Uso de diuréticos intravenosos ou orais em pacientes sem sinais de hipervolemia (risco de 
desidratação e piora da função renal)

III B

Tabela 13. Indicação de vasodilatadores por via intravenosa na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Nitroglicerina para tratamento da IC aguda em pacientes sem hipotensão I B

Nitroprussiato para tratamento da IC aguda associada à emergência hipertensiva sem evidência de 
isquemia miocárdica aguda

I B

Nitroprussiato em pacientes em uso de monitoração hemodinâmica invasiva e resistência vascular 
periférica aumentada, associado ou não a inotrópicos

I B

Nesiritide para tratamento da IC aguda em pacientes sem hipotensão IIb B
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Tabela 14. Indicação de vasodilatadores por via intravenosa na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Dobutamina para pacientes em choque cardiogênico, para suporte hemodinâmico, 
independentemente da etiologia da cardiomiopatia

I B

Levosimendana para pacientes com sinais de baixo débito, sem choque cardiogênico, em uso de 
betabloqueador

IIa B

Milrinone para pacientes com sinais de baixo débito, sem choque cardiogênico, etiologia não 
isquêmica, em uso de betabloqueador

IIa B

Dobutamina e/ou milrinone para suporte hemodinâmico para pacientes em baixo débito e em fila de 
espera para transplante cardíaco em situação de prioridade

IIa C

Dobutamina, milrinone ou levosimendana para melhora dos sintomas de pacientes em baixo débito 
sem hipotensão arterial

IIb B

Associação de levosimendana na tentativa de retirada de dobutamina IIb C

Dobutamina, Milrinone ou Levosimendana para pacientes sem sinais de baixo débito III B

Dobutamina, milrinone ou levosimendana em infusão intermitente ambulatorial para pacientes com 
frequentes descompensações

III B

Levosimendana ou milrinone para pacientes em choque cardiogênico III C

Tabela 15. Recomendações para reposição volêmica (RV) na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Reposição volêmica nos pacientes comprovadamente hipovolêmicos I C

Valores baixos de PVC e/ou POAP (< 5 mmHg), associados a hipofluxo tecidual, indicam infusão 
hídrica imediata

I C

Uso de medidas dinâmicas para avaliação da responsividade cadiovascular e volume IIa C

Prova de volume com infusão rápida de 250 ml de cristaloide na suspeita de hipovolemia IIa C

A avaliação do DC para orientação da RV está indicada quando há suspeita de sobrecarga volêmica 
e/ou manutenção da hipoperfusão após a ressuscitação inicial

IIb C

Utilização de valores médios da PVC para guiar a ressuscitação volêmica III B



II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda (2009)

Tabela 16. Recomendações para uso de digoxina na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Uso de digoxina em pacientes com IC aguda com FE < 40% e fibrilação atrial, apresentando na 
admissão resposta ventricular ≥ 100 bpm, estando ou não em uso de betabloqueadores

I B

O uso de digoxina em pacientes com IC aguda com FE < 40% em ritmo sinusal IIb B

Uso de digoxina em pacientes com IC aguda com FE > 50% e ritmo sinusal III C

Tabela 17. Recomendações do uso de BB na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Iniciar BB, sempre que possível, naqueles que não estavam em uso prévio, após compensação 
clínica/melhora da congestão pulmonar e sistêmica, ainda durante a internação

I A

Manter a dose BB em pacientes que já estejam em uso crônico e que, sob nova descompensação, 
apresentam-se sem sinais de baixo débito

I C

Suspender o BB naqueles pacientes que já estejam em uso crônico e apresentam choque cardiogênico I C
Após estabilização do quadro, manter BB com redução de 50% da dose naqueles pacientes que 
estavam em uso crônico e apresentavam sinais de baixo débito

I C

Iniciar BB precocemente naqueles pacientes que não estejam em uso prévio e apresentam choque 
cardiogênico, instabilidade hemodinâmica grave ou ainda na persistência da congestão, apesar do 
tratamento clássico

III B

Tabela 18. Recomendações do uso de IECA e BRA na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Manutenção de IECA ou BRA em pacientes que vinham em uso prévio I C

Uso precoce de IECA em pacientes com FE < 40% pós-IAM I A

Uso precoce de BRA em pacientes com FE < 40% pós-IAM I B

Introdução de IECA ou BRA em pacientes após 24h de estabilização clínica e hemodinâmica I B

Suspensão de IECA/BRA em pacientes com choque cardiogênico ou hipotensão sintomática I C

Redução da dose de IECA/BRA em pacientes com agravamento da função renal associada ao 
tratamento

IIa C

Tabela 19. Recomendações do uso de hidralazina e nitrato na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Nitrato oral em associação com hidralazina durante a internação em fase de compensação em 
pacientes com contraindicação para IECA ou BRA

I C

Nitrato oral em associação com hidralazina durante a internação em fase de compensação em 
adição à IECA ou BRA em pacientes refratários

IIa C

207

206
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Tabela 20. Recomendações do uso de antagonista de aldosterona na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Espironolactona em IC CF III e IV com FE < 35% I C

Espironolactona em pacientes pós-infarto agudo do miocárdio com disfunção ventricular sistólica 
sem sinais de IC

IIb C

Tabela 21. Recomendações do uso de anticoagulantes na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Pacientes hospitalizados com IC aguda deverão fazer profilaxia de TVP, com heparina não fracionada 
em baixas doses ou heparina de baixo peso molecular, durante o período de confinamento ao leito

I C

Tabela 22. Avaliação do choque cardiogênico.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Avaliação clínica, eletrocardiográfica e laboratorial I C

Ecocardiograma à beira do leito I B

Monitorização não invasiva deve ser realizada já na emergência I C

Angiografia coronária na SCA I C

Instalação de monitorização invasiva do padrão hemodinâmico IIa C

209

208
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Tabela 23. Tratamento do choque cardiogênico.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Reposição volêmica no IAM com comprometimento de VD I C

Revascularizacao miocárdica em pacientes com SCA e anatomia coronariana favorável até 36 horas 
do IAM e até 18 horas do início de instalação do choque cardiogênico

I B

Correção cirúrgica de emergência das complicações mecânicas pós-IAM I C

Fibrinólise no IAMESST (na impossibilidade de intervenção coronária percutânea) c/ tempo porta-
agulha de 30 minutos até 12 horas do IAM

I A

Dobutamina sem associação à noradrenalina I C

Dobutamina com associação à noradrenalina IIa C

Instalação de dispositivo de assistência ventricular, na impossibilidade de se estabilizar o choque 
cardiogênico com drogas, como ponte para tratamento definitivo

IIa B

Noradrenalina isolada IIb C

Milrinona e levosimendana III C

Epinefrina isolada III C

Dopamina isolada III C

Tabela 24. Avaliação diagnóstica em pacientes com IC aguda e DAC.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Eletrocardiograma de repouso B I

Marcadores de necrose B I

Ecocardiograma C I

Angiografia coronária na suspeita de episódio isquêmico agudo C I

Exames para avaliação de viabilidade miocárdica, antes da indicação de revascularização 
miocárdica

C IIa

Avaliação invasiva do padrão hemodinâmico nas complicações pós-IAM (lesões mecânicas e 
choque cardiogênico) e hipotensão/choque sem clara etiologia

C IIa

Angiografia coronária em pacientes sem indicação para revascularização C III



II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda (2009)

213

212

Tabela 25. Tratamento da IC aguda em pacientes com DAC.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Oxigenação e ventilação I C

IECA no pós-IAM (FEVE < 40%), estabilizado clinicamente I A

Betabloqueador VO no pós-IAM (FEVE < 40%), estabilizado clinicamente I B

BRA no pós-IAM (FEVE < 40%), estabilizado clinicamente I B

Fibrinólise no IAMESST (hospital s/ hemodinâmica ou com hemodinâmica não disponível) c/ tempo 
porta-agulha de 30 minutos

I A

ICP primária no IAMESST com tempo porta-balão de 90 minutos I A

Angiografia coronária com o objetivo de ICP de resgate ou RMC de emergência em pacientes com 
choque cardiogênico até 18 horas do seu início, com < 75 anos ou em pacientes com Killip III

I B

Colocação precoce de suporte circulatório nas complicações pós-IAM (lesões mecânicas, choque 
cardiogênico e arritmas intratáveis)

I C

Angiografia coronária com o objetivo de ICP de resgate ou RMC de emergência em pacientes com 
choque cardiogênico ≥ 75 anos.

IIa B

Espironolactona no pós-IAM (FEVE < 40%), estabilizado clinicamente IIb C

Betabloqueadores IV no pós-IAM com sinais de falência cardíaca III A

Tabela 26. Exames complementares de diagnóstico em pacientes com miocardite fulminante.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Ecodopplercardiografia I C

Ressonância magnética cardíaca com realce tardio I C

Biopsia endomiocárdica de ventrículo direito em quadros de insuficiência cardíaca de início recente 
(menos que duas semanas), sem causa definida e com suspeita clínica ou laboratorial de miocardite

I B

Cintilografia do miocárdio com Gallium-67 IIb C

Tabela 27. Tratamento de pacientes com miocardite fulminante.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Drogas inotrópicas positivas intravenosas na presença de instabilidade hemodinâmica I C

Dispositivo de assistência circulatória mecânica na presença de choque cardiogênico não 
responsivo ao suporte com inotrópicos

I C

Transplante cardíaco de urgência na ausência de resposta ao tratamento com inotrópico e 
dispositivos de assistência circulatória

I C

Terapia com imunossupressores em miocardite de células gigantes, linfocítica, eosinofílica e HLADR 
positivas, na ausência de persistência viral

I C

Uso rotineiro de imunossupressão sem avaliação histológica III B
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Tabela 28. Controle da frequência ventricular no paciente com ICA e FA/FLA.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Medidas de controle da frequência com agentes farmacológicos são recomendadas em todos os 
pacientes

I C

O uso de amiodarona intravenosa também pode ser útil ao controle da frequência ventricular IIa C

A ablação por cateter do nó AV + implante de marca-passo em pacientes com controle inadequado 
da frequência ventricular, apesar da terapia farmacológica otimizada

IIa B

Administração rotineira de bloqueadores do canal de cálcio endovenosa para controle da frequência 
ventricular em pacientes com IC aguda e disfunção sistólica do VE

III C

Tabela 29. Reversão e controle do ritmo da FA/FLA nos pacientes com ICA.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Cardioversão elétrica sincronizada para FA ou FLA com alta resposta ventricular associada com 
isquemia miocárdica e hipotensão

I C

A ablação por cateter de FA/FLA é recomendada em pacientes com FA/FLA refratário à terapia 
medicamentosa e cardioversão elétrica

IIa C

O uso de amiodarona para reversão ou manutenção do ritmo é a única droga recomendada nessa 
população

IIa C

A cardioversão elétrica para restauração do ritmo sinusal poderá ser considerada em pacientes com 
FA permanente e IC aguda

IIa C

A ablação por cateter da FA deverá ser considerada em pacientes com FA recorrente e IC refratária 
ao uso de amiodarona

IIa C

Drogas antiarrítmicas Classe I (propafenona e procainamida) e sotalol para pacientes com IC para 
controle ou reversão da FA/FLA

III C



II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda (2009)

217

216

Tabela 30. Recomendações do tratamento das bradiarritmias na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Suspensão de fármacos não essenciais que desencadeiam bradiarritmias I C

Correção de causas reversíveis (distúrbios hidroeletrolíticos, isquemia, intoxicação digitálica) I C

Implante de marca-passo provisório: DNS, BAV 2º grau tipo I, BAV 2º grau tipo II e BAVT I C

Tabela 31. Tratamento de arritmias ventriculares na ICA.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Cardioversão elétrica imediata em pacientes com FV/TV e instabilidade hemodinâmica I C

Correção de fatores precipitantes de arritmias ventriculares I A

Uso de amiodarona para estabilização do ritmo após CVE I B

Ablação por cateter em casos de TV incessante ou episódios frequentes sintomáticos em pacientes 
com CDI, apesar da terapia com drogas antiarrítmicas

I C

Uso de amiodarona e betabloqueadores para prevenção de sintomas devido às arritmias 
ventriculares em portadores de CDI

IIa C

Drogas antiarrítmicas da classe IC e bloqueadores do canal de cálcio III B

Utilização de amiodarona quando o intervalo QT estiver prolongado III C

Tabela 32. Recomendação para tratamento da IC Aguda secundária à sepsis.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Ressuscitação com fluidos (cristaloides ou coloides) I A

Estabilização hemodinâmica buscando uma pressão arterial média ≥ 65 mHg I C

Norepinefrina ou dopamina administradas por via venosa central I B

Dobutamina na disfunção miocárdica da sepse I B

Saturação de oxigênio venosa central (veia cava superior) ou mista ≥ 70% ou ≥ 65%, respectivamente I C

Epinefrina no choque séptico quando o paciente não é responsivo à norepinefrina ou dopamina IIa B

Administração de fenilefrina ou vasopressina como vasopressores isolados III C

Uso de dopamina para proteção renal III B

Utilização de níveis supranormais de índice cardíaco como meta terapêutica III A



II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda (2009)

219

218

Tabela 33. Recomendações para tratamento dialítico na insuficiência renal na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Terapias contínuas convectivas (hemo/ultrafiltração) IIb C

Hemodiálise (difusão), diálise peritonial IIb C

Tabela 34. Controle glicêmico.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Controle glicêmico intensivo com o objetivo de manter glicemia abaixo de 150 mg/dl IIa C

Tabela 35. Recomendações para uso de BIA na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Choque cardiogênico não responsivo às medidas terapêuticas iniciais I B

Coadjuvante no preparo pré-operatório na correção da insuficiência valvar mitral aguda grave e/ou 
ruptura do septo interventricular

I B

No contexto para intervenção percutânea coronariana ou RM com isquemia aguda, levando à 
disfunção ventricular

I B

Dissecção aórtica, aneurisma de aorta torácica, insuficiência valvar aórtica grave, parada cardíaca, 
IC aguda de causa não corrigível ou com falência de múltiplos órgãos

III C
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Tabela 36. Recomendações para uso de dispositivos de assistência ventricular na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Choque cardiogênico refratário ao tratamento clínico e/ou BIA em pacientes com possibilidade de 
recuperação

IIa B

Dificuldade de desmame da circulação extracorpórea (Pós-cardiotomia) em pacientes com 
possibilidade de recuperação

IIa B

Disfunção multiorgânica irreversível III C

Coagulopatia refratária III C

Pacientes não elegíveis ao transplante cardíaco e sem possibilidade de recuperação da função 
cardíaca

III C

Tabela 37. Recomendações para revascularização miocárdica na IC aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

IAM com falha na angioplastia primária ou de resgate I C

Emprego da artéria torácica interna esquerda, mesmo nas operações de emergência, principalmente 
na revascularização do miocárdio que envolve a artéria coronária interventricular anterior

I B

Pacientes com função ventricular deprimida e sem evidência de isquemia ou de músculo viável III B

Tabela 38. Recomendações para tratamento de complicações mecânicas do infarto agudo do miocárdico.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Correção da insuficiência mitral isquêmica que agrava o desempenho hemodinâmico, associado ou 
não a RM.

I C

Correção do defeito do septo interventricular que surge no curso do infarto agudo do miocárdio, 
associado ou não a RM

I C

Correção de ruptura de parede livre ventricular após IAM, associado ou não a RM I C
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Tabela 39. Recomendação para tratamento da IC aguda associada à IAo aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Tratamento cirúrgico das lesões aórticas agudas I B

Tabela 40. Recomendação para tratamento da IC aguda associada à IM aguda.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Tratamento cirúrgico das lesões mitrais agudas I C

Tabela 41. Recomendações para indicação do transplante cardíaco.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

IC refratária na dependência de drogas inotrópicas por mais de duas semanas e/ou na dependência 
de suporte circulatório e/ou ventilação mecânica

I C

Paciente com VO2 pico ≤ 10 ml/kg/min I C

Doença isquêmica com isquemia refratária sem possibilidade de revascularização I C

Arritmia ventricular refratária I C

Classe IV persistente I C

Teste cardiopulmonar submáximo com relação VE/VCO2 > 35 IIa C

Pacientes em uso de betabloqueadores com VO2 pico ≤ 12 ml/kg/min IIa C

Pacientes sem uso de betabloqueadores com VO2 pico ≤ 14 ml/kg/min IIa C

Presença de disfunção sistólica III C

Classe funcional III ou IV sem otimização terapêutica III C
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Tabela 42. Recomendações para contraindicação do transplante cardíaco.

Indicação Classe
Nível de 

evidência

Resistência vascular pulmonar elevada fixa > 5,0 U Wood, mesmo após provas farmacológicas I C
Diabete insulino – dependentes com lesões graves de órgãos-alvo I C
Doenças cerebrovascular e/ou vascular periférica graves I C
Insuficiência hepática irreversível, doença pulmonar grave I C
Incompatibilidade na prova cruzada entre receptor e doador I C
Idade > 70 anos IIa C
Comorbidade com baixa expectativa de vida IIa C
Obesidade mórbida IIa C
Infecção sistêmica ativa IIa C
Úlcera péptica em atividade IIa C
Embolia pulmonar com menos de três semanas IIa C
Neoplasia IIa C
Diabetes melitus não controlada (HbA1c > 7,5) IIa C
Insuficiência renal com CR > 3mg/dl ou ClCr < 40 ml/min (considerar transplante renal) IIa C
Amloidose/sarcoidose/hemocromatose IIa C
Hepatite B ou C IIa C
Síndrome da imunodeficiência adquirida IIa C

Referências bibliográficas: Consultar o texto original da diretriz – II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda (2009)
http://publicacoes.cardiol.br



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, Josiane Lima Gusmão

227

V Diretrizes
Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006)



V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006)

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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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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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

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 MRPAOu 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

PA = pressão arterial; PAD = pressão arterial diastólica; PAS = pressão arterial sistólica.
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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)
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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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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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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)

No estágio 1 que 

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)

Reduzem a morbi-mortalidade 

Diuréticos

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

• Efeito hipotensor 

Ação central

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

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)

Efeito benéfico na IC (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)

São eficazes no tratamento da HAS (A)

Betabloqueadores 
(BB)

• Reduzem morbi-mortalidade 
cardiovascular (A)
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)

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)

Monoterapia 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)

Na urgência hipertensiva, a PA 

Complicações 
hipertensivas agudas
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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)

Maior prevalência e 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)

A maioria apresenta HAS sistólica, aumentando 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 

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)

A alfametildopa é a droga 

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)

A redução da PA e 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)

O tratamento 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)

O tratamento da HAS é eficaz na 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)

É fundamental o controle 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)

A redução da PA média < 130 mmHg e a 

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)

É fundamental o tratamento da HAS prevenindo a 

Insuficiência cardíaca (IC)

Situações especiais

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

A redução da HVE com anti-hipertensivos 

Hipertrofia do ventrículo 
esquerdo (HVE)
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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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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 (2007)

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.
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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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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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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)

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 

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 

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)

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

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

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)

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 

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 

Ácido nicotínico
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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

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)

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 

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)

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

Recomendação grau I (nível de 

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

Recomendação grau I (nível de evidência B)

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

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 

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

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 (2007)
http://publicacoes.cardiol.br
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Diretrizes 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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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

Recomendação Classe I (nível de evidência: C)

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)

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

Recomendação Classe I (nível de 

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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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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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

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)

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

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 

Internação e alta da 
Unidade Coronária de 

Terapia Intensiva (UCO)
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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 

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 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)

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)

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)
•	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

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

Recomendação Classe I (nível de evidência: B)

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)

Recomendação Classe I

Angiocardiografia nuclear

Diagnóstico e estratificação de risco com métodos complementares
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 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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LDL-C nas alturas? 

As metas de LDL-C estão cada vez mais agressivas.1 
Por isso, quando a meta do seu paciente for 

< 70 mg/dL, avalie ZETSIM como 1ª opção.2,3

Contra-indicação: hipersensibilidade aos princípios ativos ou a 
qualquer dos excipientes.4

Interação medicamentosa: o uso concomitante de ezetimiba e  
colestiramina pode minimizar o efeito de redução adicional 

de LDL-C proporcionado pela ezetimiba.4

Avalie como 1ª opção para alcance 
da meta de LDL -C < 70 mg/dL2,3
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