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Prezados colegas, 

Iniciamos um grande e vitorioso programa de diretrizes em 2003 e, certamente, sua continuidade nos últimos anos possibilitou mostrar 
a eficiência de uma sociedade comprometida com a atualização da prática cardiológica. Temos hoje diretrizes sobre todos os temas da 
prática cardiológica e várias atualizações efetivadas.

Nos últimos anos, passamos a divulgá-las por todos os meios a nós disponíveis, na crença de que o valor das diretrizes se mede por seu 
uso no cotidiano dos consultórios/ambulatórios. De que adiantam diretrizes, se não forem usadas? 

Enviamos as diretrizes impressas a todos os sócios e as disponibilizamos em nosso site, inclusive em versões eletrônicas para as mais 
variadas mídias. 

De todas as formas divulgadas, a de que mais gosto são os pocket books. Neles, as diretrizes são apresentadas resumidamente, de forma 
objetiva, sucinta, em quadros, de fácil leitura e consulta. O seu uso é facilitador nos consultórios, hospitais, até mesmo à beira dos leitos, 
de modo que se tornaram a forma mais usada pelos cardiologistas brasileiros para acessar nossas diretrizes. 

Para que o programa das Diretrizes chegasse ao patamar de maturidade e eficiência de hoje, muitos colegas trabalharam duramente 
na realização das diretrizes, e outros gerenciaram todo este programa com brilho e eficiência. Parabéns a toda essa gente e aos nossos 
funcionários, eficientes e criativos em sua produção, desenho e acabamento.

Um abraço a todos que tornaram possível este pocket book. 

Apresentação

Jorge Ilha Guimarães
Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Iran Castro
Coordenador de Normatizações e Diretrizes da SBC



4

Recebemos a incumbência de um mandato tampão para a Coordenação das Diretrizes, após o coordenador precedente ter sido eleito 
presidente da SBC – o Dr. Jadelson de Andrade nos legou tudo pronto; ele fez um trabalho dedicado, competente e de excelente 
qualidade técnica.

Restou-nos pensar no futuro, que estará nas mãos do Harry Correa Filho, como coordenador das Diretrizes a partir de dezembro deste 
ano. Para legar à nova Diretoria um sistema informatizado de realizar Diretrizes, com mínimo custo a SBC, estamos nos empenhado na 
aceitação de um sistema informatizado, com análise de textos e votação pela internet, tentando deixar um legado como o fizemos com 
o www.cardiol.br durante a nossa gestão como presidente da SBC. Nesta segunda fase de mandato tampão, dedicaremo-nos a transferir 
os conhecimentos acumulados por brilhantes cardiologistas que coordenaram as nossas Diretrizes aos que nos sucederão.

Um voto de louvor ao William e Letícia e suas respectivas equipes pela competência e profissionalismo.

Boa leitura e aproveitamento.

Iran Castro
Coordenador de Normatizações e Diretrizes da SBC



5Apresentação

Prezados (as) Colegas,

A Diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), consolidando o seu programa de disseminação das diretrizes, está fazendo 
chegar às mãos de todos os cardiologistas brasileiros a edição 2011 do Pocket Book.

Atendendo aos princípios pelos quais foram estruturadas as edições anteriores, esta nova edição contempla dez diretrizes publicadas 
pela SBC no período de 2008 a 2011.

Esta ação, que vem sendo desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia por meio de seu Conselho de Normatizações e 
Diretrizes desde 2008, integra o amplo projeto de divulgação de suas diretrizes científicas que, conjuntamente com os outros braços do 
projeto, – Sala de Diretrizes, Diretrizes em Debates, Livro de Diretrizes: perguntas e respostas comentadas pelos editores – tem levado 
o conhecimento produzido neste valioso documento de consulta editado pela SBC a todos os cardiologistas brasileiros com o objetivo 
primordial de uniformizar a conduta da prática cardiológica no país.

A realização deste trabalho se deve à dedicação dos editores das diretrizes, à contribuição dos departamentos, aos grupos de estudos e 
sociedades regionais da SBC e à força de trabalho da comissão de elaboração, estruturação e editoria do Pocket.

É nossa expectativa que a edição 2011 do Pocket tenha a mesma receptividade e aplicação das edições anteriores.

Atenciosamente,

Jadelson Andrade
Sociedade Brasileira de Cardiologia 
Presidente Eleito 
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Definição e classificação

Epidemiologia

A Doença de Chagas está atravessando as fronteiras dos países que historicamente 
eram reconhecidos como os principais focos da moléstia.

Formas de transmissão

Habituais

Vetorial
Transfusional
Congênita

Alternativas

Acidental em laboratório
Oral (incluindo por leite materno)
Por transplantes de órgãos

Hipotéticas

Por picada de insetos (triatomíneos e outros)
Por contato com fezes de triatomíneos infectados
Por via sexual
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Classificação

Aguda

A fase aguda pode ser devida à 
infecção primária ou à reativação 
de fase crônica 

Crônica

Quatro situações clínicas podem evoluir: a forma indeterminada, 
a forma cardíaca, a forma digestiva e a forma mista (acometimento 
cardíaco e digestivo no mesmo paciente
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Quadro 1. Classificação clínica da disfunção ventricular esquerda na cardiopatia chagásica

Fase aguda Fase crônica

Forma 
indeterminada

Forma cardíaca 
sem disfunção 

ventricular
Forma cardíaca com disfunção ventricular

A B1 B2 C D

Paciente com 
quadro compatível 
com Doença de 
Chagas aguda

Paciente sob risco 
de desenvolver 
insuficiência 
cardíaca congestiva 
(ICC). Possuem 
sorologia positiva, 
não têm cardiopatia 
estrutural ou 
sintomas de ICC. 
Também não têm 
alterações digestivas

Pacientes com 
cardiopatia 
estrutural, 
evidenciada 
por alterações 
eletrocardiográficas 
ou 
ecocardiográficas, 
mas com função 
ventricular global 
normal e sem sinais 
e sintomas atuais 
ou prévios de ICC

Pacientes com 
cardiopatia 
estrutural, 
caracterizada 
por disfunção 
ventricular global, 
mas sem sinais e 
sintomas prévios ou 
atuais de ICC

Pacientes com 
disfunção 
ventricular e com 
sintomas prévios 
ou atuais de ICC. 
[New York Heart 
Association (NYHA) 
I, II, III ou IV]

Pacientes com 
sintomas refratários 
de ICC em 
repouso, apesar 
de tratamento 
clinico otimizado, 
necessitando 
intervenções 
especializadas
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Tabela 1 - Realização de testes cardiológicos na avaliação inicial de fase crônica da cardiopatia chagásica

Recomendação Classe NE

Eletrocardiograma de 12 derivações I C

Radiografia de tórax em póstero-anterior I C

Ecodopplercardiograma IIa C

Eletrocardiograma ambulatorial (Holter) em pacientes com ECG de repouso alterado IIa C

NE: nível de evidência

Tabela 2 - Realização de testes sorológicos e parasitológicos na avaliação etiológica de paciente com suspeita de infecção por T. cruzi

Recomendação Classe NE

Utilização de dois testes sorológicos de princípios diferentes para confirmação do diagnóstico 
etiológico na fase crônica da doença [imunofluorescência indireta (IFI), hemaglutinação indireta 
(HAI) e ensaio imunoenzimático (ELISA)]

I C

Utilização da reação de Machado Guerreiro III C
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Dois métodos diagnósticosAmostra de soro ou plasma 
teste ELISA, IFI ou HAI

Ambos reagentes

Positivo Negativo

Realizar testes de 
PCR/WB

Apenas um reagente

Indeterminado

Repetir os testes

Se quadro permanecer 
indeterminado = resultado inconclusivo

Ambos não reagentes

Fluxograma para a realização de testes laboratoriais para a Doença de Chagas na fase crônica

PCR: reação em cadeia de polimerase; WB: western blot
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Tabela 3 - Realização de métodos complementares para o diagnóstico e prognóstico do paciente com cardiopatia chagásica crônica

Recomendação Classe NE

Eletrocardiograma de 12 derivações na avaliação periódica do paciente I C

Radiografia de tórax na avaliação diagnóstica periódica de paciente chagásico I C

Ecodopplercardiograma na avaliação complementar diagnóstica e prognóstica do paciente com CCC I C

Eletrocardiografia dinâmica (Holter) para avaliação de arritmias e estratificação prognóstica do 
paciente com cardiopatia chagásica crônica (CCC) I C

Teste de esforço cardiopulmonar para avaliação funcional, estratificação de risco e auxílio na 
indicação de transplante cardíaco no paciente com IC avançada I C

Cateterismo cardíaco para avaliação da anatomia coronariana em pacientes com angina típica e com 
fatores de risco importantes para doença coronariana ou com teste muito positivo para isquemia I C

Ecodopplercardiograma na avaliação de paciente com a forma indeterminada IIa C

Cateterismo cardíaco direito para avaliação de resistência vascular pulmonar em candidatos a 
transplante cardíaco com evidência não invasiva de hipertensão pulmonar IIa C

Cateterismo cardíaco para avaliação de aneurisma apical ou ínfero-basal se houver proposta de 
aneurismectomia ou de ablação percutânea de circuitos arritmogênicos IIa C

Cateterismo cardíaco como indicação rotineira em pacientes chagásicos com dor atípica III C
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Algoritmo para estratificação do risco na cardiopatia chagásica crônica*

Eletrocardiograma

Paciente com teste sorológico postivo

Normal

CF III/IV (NYHA)CF I/II (NYHA)

Anormal
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TVNS: Taquicardia ventricular não sustentada; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; CF: classe funcional. *Adaptado de Rassi A Jr, Rassi A, Rassi 
SG. Predictors of mortality in chronic Chagas disease. Circulation 2007;115:1101-8

Risco baixo Risco altoRisco intermediário

Rx - Área cardíaca normal

Eco – FEVE normal

Holter 
s/ TVNS

Holter 
s/ TVNS

Holter 
c/ TVNS

Holter 
c/ TVNS

Rx - Cardiomegalia

Eco – FEVE reduzida
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Tabela 4 - Tratamento da insuficiência cardíaca na cardiopatia chagásica crônica

Recomendação Classe NE

Bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona

Inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) ou bloqueador do receptor da angiotensina 
(BRA) (em intolerantes ao primeiro) em pacientes com disfunção sistólica de ventrículo esquerdo (VE), 
FEVE < 45% e IC CF I/II/III/IV

I C

Espironolactona em pacientes com disfunção sistólica de VE, FEVE < 35% e IC CF III/IV I B

Espironolactona em pacientes com disfunção sistólica de VE, FEVE < 35% e IC CF II IIb C

Betabloqueadores

Carvedilol, bisoprolol ou succinato de metoprolol em pacientes com disfunção sistólica de VE, 
FEVE < 45% e IC CF I/II/III/IV IIa B

Hidralazina e nitrato

Paciente de qualquer etnia, com disfunção sistólica de VE, FEVE < 45% e CF II-III com contraindicação 
ou intolerância ao uso de IECA e BRA (e.g. insuficiência renal progressiva ou hipercalemia) I C

Paciente com disfunção sistólica de VE, FEVE < 45% e CF III-IV, como adição ao uso de 
terapêutica otimizada IIa C

Diuréticos

Pacientes com sinais e sintomas de congestão (CF II a IV) I C
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Pacientes com disfunção sistólica de VE assintomática (CF I) ou hipovolêmicos III C

Digitálicos

Pacientes com disfunção sistólica de VE, FEVE < 45% e ritmo sinusal ou FA, sintomáticos, apesar 
de terapêutica otimizada IIa C

Pacientes com disfunção sistólica de VE, FEVE < 45% e FA, assintomáticos, para controle de 
frequência cardíaca elevada III C

Pacientes em ritmo sinusal assintomáticos III C

Pacientes com FE ≥ 45% e ritmo sinusal III C

Aminas vasoativas

Noradrenalina e dopamina no choque cardiogênico I C

Inotrópicos por via endovenosa

Dobutamina no choque cardiogênico I C

Levosimendan em pacientes com pressão arterial sistólica > 90 mmHg IIb C

Anticoagulação oral

Fibrilação atrial

• Com disfunção sistólica I C

• Com CHADS2 (Cardiac failure, Hypertension, Age, Diabetes, Stroke) ≥ 2 I C

Trombose mural I C
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Acidente vascular encefálico embólico prévio I C

Escore IPEC/FIOCRUZ ≥ 4 IIa B

Aneurisma da ponta do VE (sem trombose) IIb C

Tabela 5 - Tratamento etiológico da cardiopatia chagásica crônica

Recomendação Classe NE

Fase aguda I B

Fase crônica em crianças I B

Contaminação acidental I C

Reativação na fase crônica I C

Forma cardíaca avançada III C
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Tabela 6 - Indicação de exames como critério de cura na cardiopatia chagásica crônica

Recomendação Classe NE

Controle sorológico IIa B

Controle parasitológico IIb B

Tabela 7 - Indicação de estudo eletrofisiológico intracardíaco na cardiopatia chagásica crônica

Recomendação Classe NE

Pacientes com cardiopatia e síncope, cuja etiologia não foi identificada com exames não invasivos I B

Pacientes que apresentem recorrência de taquicardia ventricular sustentada (TVS) apesar do 
tratamento farmacológico, havendo a intenção de ablação da arritmia I B

Para estratificação de risco de pacientes em tratamento com amiodarona IIb B

Em pacientes nos quais a indicação de cardioversor desfibrilador implantável (CDI) já está definida IIb B

Em pacientes com TVNS e disfunção ventricular, sem evidência de TVS, para estratificação de risco IIb C

Em pacientes com a forma indeterminada III C
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Tabela 8 - Tratamento farmacológico das arritmias ventriculares na cardiopatia chagásica crônica

Recomendação Classe NE

Amiodarona para pacientes com ectopias ventriculares e TVNS sintomática e disfunção 
ventricular esquerda I B

Amiodarona para pacientes com TVS sintomática ou não, com ou sem disfunção ventricular 
esquerda, não tratados com CDI I C

Amiodarona para redução de choques apropriados em pacientes com CDI I C

Amiodarona de rotina para pacientes com TVS sintomática que foram tratados com CDI IIa C

Propafenona ou sotalol para pacientes com ectopias ventriculares e TVNS com sintomas, mas sem 
disfunção ventricular esquerda IIb C

Amiodarona para pacientes com ectopias ventriculares e TVNS, assintomáticos e com disfunção 
ventricular esquerda IIb C

Propafenona ou sotalol para redução de choques apropriados em portadores de CDI IIb C

Antiarrítmicos da classe I para pacientes chagásicos com qualquer forma de arritmia e com disfunção 
ventricular esquerda III C
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Tabela 9 - Estimulação cardíaca artificial nos pacientes com cardiopatia chagásica 

Recomendação Classe NE

Disfunção sinusal espontânea irreversível ou induzida por fármacos necessários e insubstituíveis, com 
manifestações documentadas de síncope, pré-síncope ou tonturas, ou de IC, relacionadas à bradicardia I C

Disfunção sinusal com intolerância aos esforços, claramente relacionada à incompetência cronotrópica I C

Bloqueio atrioventricular (BAV) do 2º grau permanente ou intermitente, irreversível ou causado por 
fármacos necessários e insubstituíveis, independente do tipo e localização, com sintomas definidos 
de baixo fluxo cerebral ou IC consequentes à bradicardia

I C

BAV do 2º grau Mobitz tipo II, com QRS largo ou infra-Hissiano, mesmo assintomático, permanente 
ou intermitente e irreversível I C

Flutter ou fibrilação atrial (FA) com períodos de resposta ventricular baixa, em pacientes com 
sintomas definidos de baixo fluxo cerebral ou IC consequentes à bradicardia I C

BAV do 3º grau permanente ou intermitente, mesmo assintomático I C

Bloqueio de ramo bilateral alternante documentado com síncopes, pré-síncopes ou tonturas recorrentes I C

Disfunção sinusal espontânea, irreversível ou induzida por fármacos necessários e insubstituíveis, 
com manifestações de síncope, pré-síncope, tonturas ou piora da insuficiência cardíaca 
provavelmente relacionadas com bradicardia (não documentada)

IIa C

BAV do 2º grau Mobitz tipo II, irreversível, mesmo que assintomático IIa C

Flutter ou FA com frequência cardíaca (FC) média abaixo de 40 bpm em vigília, irreversível ou por 
uso de fármacos necessários ou insubstituíveis, mesmo que assintomáticos IIa C
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Bloqueio intraventricular com intervalo HV > 70 ms espontâneo ou BAV intra ou infra-His 
induzido por estimulação atrial ou teste farmacológico, em pacientes com síncopes, pré-síncopes 
ou tonturas sem causa determinada

IIa C

Bloqueio intraventricular com HV > 100 ms espontâneo IIa C

Bloqueio de ramo bifascicular/alternante, associado ou não a BAV do 1º grau, com episódios 
sincopais sem documentação de BAVT paroxístico, em que foram afastadas outras causas IIa C

Disfunção sinusal em pacientes oligossintomáticos com FC crônica < 40 bpm durante vigília IIb C

BAV avançado, permanente ou intermitente e irreversível, mesmo que assintomático IIb C

BAV do 2º grau tipo 2:1 assintomático, permanente ou intermitente e irreversível associado a 
arritmias ventriculares que necessitam de tratamento medicamentoso com fármacos insubstituíveis 
depressores da condução AV

IIb C

Bloqueio de ramo bilateral assintomático IIb C

Disfunção sinusal assintomática ou com sintomas comprovadamente não relacionados a bradicardia III C

Bloqueio de ramo ou bifascicular em pacientes assintomáticos, com ou sem BAV do 1º grau III C
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Tabela 10 - Uso de CDI em pacientes com cardiopatia chagásica crônica

Recomendação Classe NE

Recuperados de morte súbita, afastando-se outras causas para o evento I C

Pacientes com taquicardia ventricular sincopal documentada e FEVE < 0,35 I C

Recuperados de parada cardiorrespiratória com FEVE > 0,35 IIa C

Pacientes com taquicardia ventricular sincopal e FEVE > 0,35 IIa C

Pacientes com síncope inexplicada por outras causas e TVS instável induzida por estudo 
eletrofisiológico (EEF) IIa C

Taquicardia ventricular incessante III C

Tabela 11 - Uso de terapia de ressincronização em pacientes com cardiopatia chagásica crônica

Recomendação Classe NE

Paciente com FE ≤ 35%, ritmo sinusal, em CF III-IV, refratário a tratamento farmacológico ótimo e 
com QRS > 150 ms IIb C

Paciente dependente de marca-passo (MP) ventricular, com QRS > 150 ms e FE ≤ 35%, IC em CF 
III-IV, refratário ao tratamento farmacológico ótimo IIb C

Paciente com FE ≤ 35%, FA permanente, CF III, refratário ao tratamento farmacológico ótimo e 
com QRS > 150 ms IIb C

Paciente com indicação de MP (estimulação ventricular imprescindível), FE ≤ 35%, e IC CF III IIb C

Pacientes sob tratamento farmacológico não otimizado de IC ou com boa resposta a essa terapêutica III C
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Tabela 12. Indicações de transplante cardíaco na cardiopatia chagásica crônica

Recomendação Classe NE

IC refratária, na dependência de medicamentos inotrópicos e/ou de suporte circulatório e/ou 
ventilação mecânica I C

VO2 pico ≤ 10 ml/kg/min I C

Fibrilação ou taquicardia ventricular sustentada refratária I C

Classe funcional III/IV persistente com otimização terapêutica I C

Uso de betabloqueador (BB) com VO2 pico ≤ 12 mL/kg/min IIa C

Sem uso de BB com VO2 pico ≤ 14 mL/kg/min IIa C

Teste cardiopulmonar com relação VE/ VCO2 > 35 e VO2 pico ≤ 14 mL/kg/min IIa C

Classe funcional IV sem otimização terapêutica IIb C

Classe III sem otimização terapêutica III C
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Contraindicações de transplante cardíaco isolado na cardiopatia chagásica crônica

Absolutas

 Resistência vascular pulmonar fixa > 5 unidades Wood, 
mesmo após provas farmacológicas

 Megacólon ou megaesôfago de gravidade que comprometa o 
resultado do transplante

 Insuficiência hepática avançada, doença pulmonar grave

 Incompatibilidade ABO na prova cruzada prospectiva entre 
receptor e doador

 Doença psiquiátrica grave, dependência química e não 
aderência às recomendações médicas

Relativas

 Condições psicológicas influenciando seguimento

 Comorbidades comprometendo expectativa de vida a longo prazo

 Obesidade mórbida

 Infecção sistêmica ativa

 Úlcera péptica em atividade

 Embolia pulmonar com menos de 3 semanas

 Neoplasia com liberação do oncologista

 Diabetes mellitus de difícil controle

 Insuficiência renal com clearance abaixo de 30 mL/min/1,73 m2

 Condições sociais desfavoráveis

 Painel linfocitário > 10%
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Tabela 13 - Diagnóstico de coinfecção T. cruzi/HIV

Recomendação Classe NE

O paciente HIV+ com reativação da Doença de Chagas deve ser hospitalizado e receber tratamento 
específico, com benznidazol ou nifurtimox I C

Tratamento preemptivo para pacientes HIV+ com alta parasitemia detectada por xenodiagnóstico 
semiquantitativo ou PCR quantitativo I C

Profilaxia secundária com benznidazol ou nifurtimox para pacientes com linfócitos T-CD4+ < 200 céls/mm IIa C

Tabela 14 - Atendimento da gestante com cardiopatia chagásica crônica

Recomendação Classe NE

Sorologia para Doença de Chagas deve ser incluída no programa de atendimento pré-natal em 
gestantes residentes em áreas endêmicas ou delas provenientes I C

Pacientes com arritmias graves e/ou insuficiência cardíaca em classe funcional III-IV devem ser 
desaconselhadas a engravidar devido ao elevado risco de óbito materno IIa C

O tratamento etiológico com tripanossomicidas não deve ser instituído em gestantes ou mulheres 
em idade fértil e que não estejam em uso de contraceptivos III C
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Tabela 15 - Diagnóstico e tratamento do recém-nato com suspeita de Doença de Chagas

Recomendação Classe NE

Nas primeiras semanas de vida, o diagnóstico de infecção congênita se baseia na pesquisa do 
T. cruzi por método parasitológico direto I C

Após o sétimo mês de vida, o diagnóstico da Doença de Chagas poderá ser realizado por teste 
sorológico (2 técnicas distintas) I C

Em caso de positividade (método parasitológico ou sorologia), tratamento específico com 
benznidazol ou nifurtimox I C

Após o tratamento, realizar controle sorológico a cada 6 meses até obter 2 resultados consecutivos 
negativos. Se o recém-nato inicia o tratamento com micro-hematócrito positivo, deve-se repetir 
esse exame parasitológico após 15 dias de iniciada a medicação

I C

Referências bibliográficas: consultar o texto original da diretriz - http://publicacoes.cardiol.br
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Introdução 

Classes de recomendação

Classe I: Consenso sobre a indicação do procedimento/tratamento.

Classe IIa: Evidências favorecem a indicação do procedimento/tratamento.

Classe IIb: Evidências não favorecem a indicação do procedimento/tratamento.

Classe III: Não indicado o procedimento/tratamento.

Níveis de evidência

A: Dados obtidos a partir de estudos randomizados ou metanálises de grandes estudos randomizados;

B: Dados obtidos de um único ensaio clínico randomizado ou vários estudos não randomizados;

C: Dados obtidos de estudos que incluíram uma casuística e dados obtidos do consenso e de opiniões de especialistas.
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Definição de cardiotoxicidade

Manifestações clínicas de cardiotoxicidade

Cardiotoxicidade

• Insuficiência cardíaca (IC)
• Arritmias ventriculares e supraventriculares
• Isquemia miocárdica aguda com ou sem supra de ST (segmento ST do eletrocardiograma)
• Disfunção ventricular esquerda assintomática
• Hipertensão arterial sistêmica
• Doença pericárdica
• Eventos tromboembólicos
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Principais agentes quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer e a incidência de cardiotoxicidade (redução da fração de 
ejeção e/ou insuficiência cardíaca)

Agente quimioterápico Incidência (%) de disfunção ventricular  
ou insuficiência cardíaca Frequência de uso 

Antraciclinas (doxorrubicina, epirrubicina, idarrubicina) 5% a 35% dos casos (dose acima de 400 mg/m2) ++++

Agentes alquilantes (ciclofosfamida, ifosfamida) 5% a 25% dos casos ++++

Agentes antimicrotúbulos (docetaxel, paclitaxel) 2% a 10% dos casos +++

Anticorpos monoclonais e inibidores da tirosina-quinase: 

• Trastuzumabe 
• Bevacizumabe 
• Sunitinibe 

2% a 28% dos casos 
2% a 10% dos casos 
3% a 10% dos casos 

++ 
++ 
++
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Classificação proposta para cardiomiopatia relacionada à quimioterapia

Cardiotoxicidade Protótipo Relação com 
dose cumulativa

Achados na biópsia endomiocárdica (microscopia 
eletrônica) Reversibilidade

Tipo I Doxorrubicina 
Ciclofosfamida Sim Vacúolos, destruição dos sarcômeros, necrose Não

Tipo II
Trastuzumabe 
Sunitinibe 
Sorafenibe

Não Aparência benigna ultraestrutural Sim (maioria 
dos casos)
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Monitoramento da cardiotoxicidade 
A cardiotoxicidade geralmente ocorre nos primeiros meses após a quimioterapia, podendo ainda ocorrer nas primeiras semanas, e 
mesmo anos após o tratamento.

Monitoramento por meio do eletrocardiograma (ECG)

Recomendação Classe NE

Avaliação clínica (anamnese e exame físico cardiológico)

Basal (incluindo ECG de 12 derivações) I D

Periódica e após conclusão da quimioterapia em pacientes com alto risco de cardiotoxicidade 
(semestral ou anual) I D

NE: nível de evidência
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Esquema de monitoramento cardiológico* para pacientes recebendo antracícliclos ou outros agentes tipo 1 (MD Anderson) 

Dose acumulada 
de antraciclina 

(mg/m2)**

Antes do 
tratamento

Durante o 
tratamento

Ao final do 
tratamento

Primeiro ano após o 
tratamento

2º ao 5º 
ano após o 
tratamento

> 5º ano após o 
tratamento

< 200 Sim Quando 
clinicamente 

indicado

Sim Controle com 1 ano Controle com 2 
e 5 anos

Quando 
clinicamente 

indicado

200-300 Sim Após 200 mg/m2 Sim Controle com 6 meses 
e 1 ano

Controle com 2, 
3 e 5 anos

Quando 
clinicamente 

indicado

300-400 Sim Após 200, 300, 
350 mg/m2

Sim Controle com 6 meses 
e 1 ano

Controle anual Controle a cada 
2 anos

> 400 Sim Após 200, 300, 
350 e 400 mg/m2

Sim Controle com 3 meses, 
6 meses e 1 ano

Controle anual Controle anual

*Consulta cardiológica, avaliação da função ventricular, dosagens de troponina (esta última apenas durante o tratamento quimioterápico). **As dores 
cumulativas são referentes à doxorrubicina; para o mitoxantrone, multiplica-se a dose por 0,2, para a epirrubicina e as preparações lipossomais, 
multiplica-se a dose por 1,5. 
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Monitorização da função cardiovascular antes e durante o tratamento com trastuzumabe

Recomendação Classe NE

Avaliação clínica, em busca de sinais e sintomas de cardiopatia I C

Análise de risco-benefício antes do início do tratamento em pacientes portadores de fatores de 
risco para cardiotoxicidade IIa D

Terapia com trastuzumabe em pacientes com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) < 55% 
quando os benefícios forem maiores que o risco IIa C

Avaliação periódica dos pacientes em uso de trastuzumabe quanto a sinais e sintomas de 
insuficiência cardíaca congestiva (ICC) I C

Avaliação da função ventricular avaliada por meio do ecocardiograma transtorácico (Simpson) 
ou da ventriculografia radioisotópica MUGA (Multi Gated Acquisition Scan) antes do início do 
tratamento com trastuzumabe 

I C

Manutenção do mesmo método complementar durante o tratamento I D

Realização de ecocardiograma transtorácico antes do início do tratamento e após 3 meses, 6 
meses e 12 meses I C

Realização de ecocardiograma transtorácico se houver modificações do quadro clínico I C

Realização de ecocardiograma tridimensional ou de ressonância nuclear magnética ou MUGA em 
casos de limitação do ecocardiograma transtorácico IIa D
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Seguimento dos pacientes durante o tratamento com trastuzumabe

Recomendação Classe NE

Manutenção do tratamento em assintomáticos com FEVE normal que não apresentam redução da 
FEVE I C

Manutenção do tratamento em assintomáticos com queda da FEVE > 10% mas ainda com valor 
dentro da normalidade. Recomenda-se repetir ecocardiograma em 4 semanas I C

Manutenção do tratamento em assintomáticos com queda da FEVE entre 10% e 15%, mas ainda 
com valor > 40%. Recomenda-se iniciar terapia com betabloqueador e inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina (IECA) e repetir ecocardiograma em 2 a 4 semanas. Se não houver 
recuperação da função, recomenda-se suspender o trastuzumabe 

I C

Interrupção do tratamento em pacientes assintomáticos com queda da FEVE > 15% ou FEVE 
< 30%. Recomenda-se terapia com betabloqueador e IECA e repetir ecocardiograma em 2-4 
semanas. Se a FEVE não melhorar, manter terapia suspensa. Se a FEVE estiver acima de 45%, pode 
se reiniciar o trastuzumabe 

I C

Pacientes sintomáticos com queda da FEVE > 10%, mas ainda com valor dentro da normalidade, 
podem ter seu tratamento continuado. Recomenda-se terapia com IECA e betabloqueador e 
repetir ecocardiograma em 2 a 4 semanas. Se a FEVE permanecer estável ou melhorar, a terapia 
deve ser mantida. Se houver queda, o trastuzumabe deve ser suspenso

I C

Interrupção do tratamento em pacientes sintomáticos com queda da FEVE > 15% I C
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Monitoramento por meio de biomarcadores

Recomendação Classe NE

Dosagem precoce de troponinas (0h, 24h, 72h após cada ciclo) e brain natriuretic peptide (BNP) 
[ou N-terminal prohormone brain natriuretic peptide (NT-ProBNP)] para pacientes de alto risco 
para cardiotoxicidade 

IIa B

Dosagem tardia de troponinas e BNP (ou NT-ProBNP) – 1 mês após o ciclo IIa C

Dosagem de peptídeos natriuréticos para seguimento ambulatorial de cardiotoxicidade IIb  C
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Prevenção da cardiotoxicidade

Reconhecimento dos fatores de risco:

 Cardiopatia prévia; 

 Hipertensão arterial sistêmica (HAS) não controlada; 

 Arritmias;

 Dose cumulativa de antraciclina > 550 mg/m2; 

 Extremos de idade; 

 Radioterapia concomitante do mediastino; 

 Diabetes;

 Obesidade; 

 Combinação com outras drogas, como o trastuzumabe. 

Uso de agentes cardioprotetores para a prevenção da miocardiopatia associada à antraciclinas

Recomendação Classe NE

Uso de IECA em pacientes com evidências de lesão miocárdica (elevação de troponina I, ou BNP 
ou alteração ecocardiográfica) logo após quimioterapia I B

Uso do carvedilol em pacientes com evidências de lesão miocárdica (elevação de troponina I, ou 
BNP ou alteração de ecocardiografia) logo após quimioterapia IIa C

Uso de dexrazoxane pré-quimioterapia para prevenção de insuficiência cardíaca em pacientes de 
alto risco de cardiotoxicidade IIa A

Uso de agentes cardioprotetores como N-acetilcisteína, coenzima Q10, combinações de vitaminas 
E e C e N-acetilcisteína ou L-carnitina III C
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Tratamento da cardiotoxicidade

Tratamento da IC pós-quimioterapia (QT)

Recomendação Classe NE

Uso de IECA em pacientes com IC e disfunção sistólica assintomática ou sintomática, na maior 
dose tolerada I C

Uso de IECA em pacientes com aparecimento de disfunção diastólica durante ou após 
tratamento quimioterápico IIa C

Os bloqueadores do receptor AT2 da angiotensina (BRA) devem ser recomendados a pacientes 
portadores de IC intolerantes aos inibidores da ECA I C

Uso de betabloqueadores (carvedilol, metoprolol, bisoprolol) em pacientes com IC e disfunção 
sistólica assintomática ou sintomática, na maior dose tolerada I C

Uso de espironolactona (25 a 50 mg/dia) em pacientes sintomáticos [IC classe funcional (CF) 
II-IV], com disfunção sistólica I C

Indicação de transplante cardíaco para pacientes com IC refratária, apesar da máxima medicação 
para IC, com mais de 5 anos de não recidiva da neoplasia após tratamento IIa C

Uso de IECA em pacientes com insuficiência renal, hipercalemia ou hipotensão sintomática III C
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Uso de stents e terapia antiplaquetária nos pacientes oncológicos

Recomendação Classe NE

Uso do ácido acetilsalicílico em pacientes com doença coronária I A

Uso de clopidogrel e ácido acetilsalicílico em associação em pacientes com síndrome coronariana 
aguda de alto risco ou após angioplastia coronária I A

Uso de clopidogrel na dose de ataque de 300 mg/dia e depois mantido na dose de 75 mg/dia, em 
pacientes com idade até 75 anos I A

Uso de clopidogrel sem dose de ataque, na dose de manutenção de 75 mg/dia, em pacientes com 
idade superior a 75 anos I A

Uso de clopidogrel nos casos de intolerância ou hipersensibilidade a aspirina I C

Uso de clopidogrel por pelo menos 4 semanas nos pacientes submetidos a angioplastia com stent 
convencional e por pelo menos 12 meses com stent farmacológico I B

Uso de terapia antiplaquetária e/ou anticoagulante em pacientes com síndrome coronariana 
aguda, mesmo com plaquetopenia IIa C

Manutenção da terapia antiplaquetária dupla (ácido acetilsalicílico e clopidogrel) 
continuadamente, desde que não haja intolerância ou eventos adversos sérios IIa C

O uso de stents farmacológicos no paciente com câncer IIb C
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Manejo de pacientes oncológicos com stents no perioperatório de cirurgia não cardíaca

Recomendação Classe NE

Adiar o procedimento cirúrgico eletivo por pelo menos 6 semanas e idealmente por 12 semanas 
após angioplastia com stent convencional por causa do risco aumentado de infarto, morte 
cardiovascular, trombose do stent e revascularização de emergência

I A

Adiar o procedimento cirúrgico eletivo por pelo menos 1 ano após angioplastia com stent farmacológico I B

Indicar cirurgia eletiva após 14 dias da realização de angioplastia com balão I B

Manutenção da terapia antiplaquetária em pacientes com stent coronariano no perioperatório I A

Suspensão pré-operatória do ácido acetilsalicílico em pacientes que deverão ser submetidos à cirurgia 
espinhal, ocular, intracraniana, ressecção transuretral da próstata ou a grandes cirurgias reconstrutivas I A

Em pacientes de alto risco para trombose de stent cuja terapia antiplaquetária tenha sido 
suspensa, a realização da operação em hospitais equipados com laboratório de hemodinâmica e a 
recuperação pós-operatória em unidade de monitorização avançada 

I B

Em pacientes portadores de stent, com alto risco para eventos cardiovasculares, heparina/tirofiban 
estão indicados como ponte antiplaquetária, devendo ser suspensos 12 horas antes da cirurgia IIa C

Anticoagulação com heparina não fracionada (HNF) ou de baixo peso molecular (HBPM) em 
substituição à terapia antiplaquetária no perioperatório III B
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Hipertensão arterial sistêmica 

Incidência de HAS associada aos inibidores de angiogênese

Quimioterápico Incidência

Bevacizumabe 15% - 20%

Sunitinibe 15%

Sorafenibe  17%

Vatalanibe 21%
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Diferenças da classificação dos níveis de pressão arterial (PA) (mmHg) entre as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão e a 
Diretriz do Instituto Nacional do Câncer – Critérios Comuns de Toxicidade

Categoria Classificação das  
VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão NCI – CTC v4.0

Ótima Pressão arterial sistólica (PAS) < 120 pressão arterial 
diastólica (PAD) < 80 -

Normal PAS 120-129 e/ou PAD 80-84 -

Limítrofe PAS 130-139 e/ou PAD 85-89 -

Hipertensão PAS ≥ 140 e/ou PAD ≥ 90 -

Grau 1 PAS 140-159 e/ou PAD 90-99 Pré-hipertensão  
(PAS 120-139 e/ou PAD 80-89 )

Grau 2 PAS 160-179 e/ou PAD 100-109

(PAS 140-159 mmHg ou PAD 90-99 mmHg); 
intervenção médica indicada; recorrente ou 

persistente (≥ 24h), aumento sintomático por  
> 20 mmHg (diastólica) ou > 140/90 mmHg, se 
anteriormente dentro dos limites normais (DLN); 

monoterapia indicada
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Grau 3 PAS ≥ 180 e/ou PAD ≥ 110
(PAS ≥ 160 mmHg ou PAD ≥ 100 mmHg); 

Necessidade de mais de uma droga ou terapia mais 
intensa que a anterior

Grau 4 - Risco de vida (exemplo, crise hipertensiva); 
intervenção urgente indicada

Grau 5 - Morte

NCI-CTC, National Cancer Institute-Common Toxicity Criteria.

Tratamento da hipertensão arterial sistêmica em pacientes oncológicos

Recomendação Classe NE

Início precoce da terapia medicamentosa anti-hipertensiva em pacientes em uso dos 
inibidores de angiogênese I C

Tratamento da HAS no paciente oncológico com IECA e/ou betabloqueador I B

Utilização de bloqueadores dos canais de cálcio não diidropiridinicos (diltiazem e verapamil) para 
HAS associada aos inibidores de angiogênese metabolizados pela isoenzima do citocromo P450 
(CYP3A4) (Sorafenib/Sunitinib)

III B

Utilização de nifedipina no manejo de HAS associada aos inibidores da angiogênese 
metabolizados pelo CYP3A4 IIb B
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Fibrilação atrial (FA)

Uso de terapia antitrombótica nos pacientes oncológicos com fibrilação atrial 

Recomendação Classe NE

Ácido acetilsalicílico (AAS) 81 a 325 mg como substituto da anticoagulação quando esta está 
contraindicada  I A

HBPM, preferencialmente utilizada na anticoagulação de pacientes oncológicos I B

Prevenção primária, em pacientes oncológicos, com HBPM ou AAS 81 a 325 mg em pacientes 
sem valvopatia e com apenas um dos seguintes fatores de risco: idade ≥ 75 anos, HAS, IC, 
disfunção de ventrículo esquerdo (VE) (FE ≤ 35%) ou diabete melito (DM) 
Prevenção primária, em pacientes oncológicos, com HBPM ou AAS 81 a 325 mg, em pacientes 
sem valvopatia e com um ou mais dos seguintes fatores de risco: idade entre 60 e 74 anos, sexo 
feminino ou doença arterial coronariana (DAC)

IIa C

Prevenção primária com AAS 81 a 325 mg para pacientes < 60 anos, sem doença cardíaca e sem 
fator de risco para tromboembolismo IIb C

Prevenção primária com anticoagulação prolongada para pacientes < 60 anos, sem doença 
cardíaca e sem fator de risco para tromboembolismo III C
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Tromboembolismo venoso (TEV)

Avaliação diagnóstica de TEV em pacientes com baixa probabilidade clínica

Recomendação Classe NE

Em pacientes de risco baixo e intermediário, é recomendado basear a estratégia diagnóstica na 
probabilidade clínica I A

Ultrassonografia Doppler venoso é recomendada como método de imagem para avaliação inicial 
de suspeita de TEV I A

D-dímero normal exclui TEV I A

Cintilografia de perfusão pulmonar normal exclui tromboembolismo pulmonar (TEP) I A

Angiotomografia de tórax normal exclui TEP I A

Cintilografia de perfusão pulmonar ou angiotomografia de tórax positiva confirmam o 
diagnóstico de TEP I A
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Avaliação diagnóstica de TEV em pacientes com probabilidade intermediária

Recomendação Classe NE

Em pacientes de risco baixo e intermediário é recomendado basear a estratégia diagnóstica na 
probabilidade clínica I A 

Utilização de cintilografia ventilação/perfusão pulmonar para pacientes com insuficiência renal ou 
alergia a contraste I A 

Cintilografia de perfusão pulmonar ou angiotomografia de tórax normais exclui TEP I A 

Cintilografia de perfusão pulmonar ou angiotomografia de tórax positiva confirmam o 
diagnóstico de TEP I A 

Pacientes estáveis hemodinamicamente e com contraindicação a angiotomografia podem ser 
submetidos a ultrassonografia de membros inferiores. Se confirmada a trombose, a anticoagulação 
pode ser iniciada, sem necessidade de testes adicionais 

I B 

O uso de dímero D para diagnóstico de TEP em pacientes com câncer III C
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Avaliação diagnóstica de TEV em pacientes com alta probabilidade 

Recomendação Classe NE

Pacientes com alta probabilidade clínica devem ser submetidos a angiotomografia de tórax I A 

Utilização de cintilografia ventilação/perfusão pulmonar para pacientes com insuficiência renal 
ou alergia a contraste I A 

Em pacientes com alta probabilidade de TEP, indicado por choque ou hipotensão, recomenda-se 
angiotomografia de tórax de emergência ou ecocardiografia beira-leito para diagnóstico I C 

Utilização de angiografia pulmonar invasiva é recomendada apenas se houver necessidade 
de embolectomia I C 

Utilização de BNP e troponina para diagnóstico de TEP III C 

Utilização de BNP e troponina como marcardores prognóstico IIb B 

O uso de dímero D para diagnóstico de TEP em pacientes com câncer III C 
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Profilaxia de TEV em pacientes com câncer

Recomendação Classe NE

Profilaxia mecânica é recomendada em pacientes internados com diagnóstico de câncer, na 
ausência de contraindicações I A

Uso isolado de profilaxia mecânica somente deve ser feito em pacientes com contraindicação a 
profilaxia farmacológica I B

Profilaxia farmacológica é recomendada em pacientes internados com diagnóstico de câncer, na 
ausência de contraindicações I A

Profilaxia mecânica é recomendada em pacientes com diagnóstico de câncer em caso de viagens 
longas (duração > 4h), na ausência de contraindicações IIa C

Profilaxia farmacológica em viagens acima de 4 horas IIb C

Profilaxia farmacológica em pacientes com câncer em seguimento ambulatorial III B

Profilaxia farmacológica e anticoagulação em pacientes em uso de talidomida ou lenalidomida 
devido ao risco mais elevado de TEV IIb C

Profilaxia farmacológica em pacientes em uso de cateter venoso central III C
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Profilaxia de TEV em pacientes com câncer submetidos à cirurgia

Recomendação Classe NE

Pacientes submetidos a laparotomia, laparoscopia ou toracotomia com duração maior que 30 min 
devem receber tromboprofilaxia com HNF ou HBPM, a menos que contraindicada por alto risco 
de sangramento ou sangramento ativo

I A

A profilaxia deve ser mantida por pelo menos 7 a 10 dias de pós-operatório I A

A profilaxia estendida até 4 semanas de pós operatório deve ser considerada em pacientes 
submetidos a cirurgias oncológicas abdominais ou pélvicas com características de alto risco como 
doença maligna residual pós-ressecção, obesidade ou história prévia de TEV

IIa B
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Tratamento de TEV em pacientes com câncer

Recomendação Classe NE

Pacientes de alto risco ou com diagnóstico de TVP ou TEP: recomenda-se anticoagulação 
imediata com HBPM, HNF ou fondaparinux, por 5 a 7 dias, salvo contraindicação I A 

Recomenda-se a utilização de HBPM, subcutânea (SC), 1 ou 2 vezes ao dia, como tratamento 
ambulatorial em preferência a HNF intravenosa (IV) I C 

Recomenda-se a utilização de HBPM, SC, 1 ou 2 vezes ao dia, para o paciente internado, em 
preferência a HNF IV I A 

Recomenda-se a utilização de HNF em pacientes com insuficiência renal (clearance 
creatinina < 30 mL/kg) em substituição à HBPM IIa C 

Recomenda-se anticoagulação plena por no mínimo de 3 a 6 meses para trombose venosa 
profunda (TVP) ou TEP I A 

Recomenda-se anticoagulação plena por tempo indeterminado em casos de câncer ativo ou 
persistência dos fatores de risco I C
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Tratamento de TEV em pacientes com câncer

Recomendação Classe NE

Recomenda-se o uso de agentes trombolíticos para pacientes com diagnóstico de TEP e sinais de 
instabilidade hemodinâmica I B

Recomenda-se embolectomia para pacientes altamente comprometidos pelo TEP, com 
contraindicação a trombólise IIa C
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Avaliação do risco perioperatório no paciente oncológico

Manejo perioperatório do paciente oncológico

Recomendação Classe NE

Anestesia locorregional em pacientes com coagulopatia, plaquetopenia ou instabilidade hemodinâmica III A

Indicação de monitorização anestésica para permitir avaliação contínua da profundidade da 
anestesia e utilização das menores doses possíveis de fármacos IIa A

A anestesia regional em pacientes com câncer, por reduzir a recorrência de neoplasia IIa C

Obtenção de analgesia pós-operatória adequada, por estar associada à redução das 
complicações pulmonares IIa B

Obtenção de analgesia eficaz no pós-operatório, por reduzir a recorrência de metástases em 
pacientes com câncer IIa C
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Manejo anestésico do paciente oncológico

Recomendação Classe NE

Indicação de medicamentos de rápido início de ação, duração e efeito residual curtos nos 
procedimentos anestésicos I B

Uso do propofol em pacientes com instabilidade hemodinâmica ou portadores de disfunção cardíaca III A

Uso da cetamina e o etomidato na anestesia de pacientes instáveis ou portadores de 
disfunção ventricular IIa B

Uso do óxido nitroso em pacientes com câncer, por estar associado à recorrência de metástases III C

Uso do propofol como hipnótico, desde que não haja contraindicação, por não deprimir a 
imunidade celular IIa C

Manutenção da normotermia perioperatória para a prevenção de eventos cardiovasculares I A
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Exercício e reabilitação no paciente oncológico 

Reabilitação cardiovascular (treinamento físico) durante e após o tratamento do câncer

Recomendação Classe NE

Reabilitação física tardia após a cura do câncer I B

Reabilitação física precoce após a estabilização IIa B
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Etapas da avaliação perioperatória

Etapa 1
Verificar as condições clínicas do paciente

Etapa 2
Avaliar a capacidade funcional

Etapa 3
Estabelecer o risco intrínseco associado ao tipo de procedimento

Etapa 4
Decidir sobre a necessidade de testes para avaliação complementar

Etapa 5
Adequar tratamento

Etapa 6
Efetuar acompanhamento perioperatório

Etapa 7
Planejar terapêutica a longo prazo



63II Diretriz de Avaliação Perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Etapa 1: Verificar as condições clínicas do paciente

História: dados relevantes
 Doença de base

 Antecedentes cirúrgicos ou anestésicos, alergias ou comorbidades

 Estado clínico e necessidade de compensação de doenças

 Presença de doenças cardiovasculares, seus sintomas e estabilidade clínica

 Medicamentos em uso e potencial interferência com ato operatório

 Conhecimento da urgência e do risco do procedimento e da equipe multidisciplinar envolvida no cuidado do paciente

 Grau de ansiedade e dúvidas do paciente e familiares

Exame físico

Objetivos: Identificar cardiopatia ou fatores de risco (FR), definir a gravidade e estabilidade da cardiopatia e identificar eventuais comorbidades.
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Comorbidades mais relevantes
 Doenças da tireoide

 Insuficiência renal

 Doenças hematológicas

 Insuficiência adrenal

 Obesidade

 Doenças pulmonares e tabagismo

Etapa 2: Avaliar a capacidade funcional

Capacidade funcional
 Indagamos sobre as limitações para deambulação rápida, subir escadas, efetuar atividades domésticas, efetuar exercícios regulares. 

A probabilidade de má evolução pós-operatória é maior nos pacientes com baixa capacidade funcional

 Pacientes que apresentam condições de tolerar exercício até uma carga de 4-5 METS apresentam um bom prognóstico 
perioperatório e a longo prazo, uma vez que essa carga é equivalente ao estresse fisiológico da maioria das cirurgias não cardíacas 
que requerem anestesia geral
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Etapa 3: Estabelecer o risco intrínseco relacionado ao procedimento

Estratificação de risco cardíaco para procedimentos não cardíacos

Alto (risco cardíaco ≥ 5,0%)

 Cirurgias vasculares (aórtica, grandes vasos, vascular periférica)

 Cirurgias de urgência ou emergência

Intermediário (risco cardíaco ≥ 1,0% e < 5,0%)

 Endarterectomia de carótida e correção endovascular de 
aneurisma de aorta abdominal

 Cirurgia de cabeça e pescoço

 Cirurgias intraperitoneais e intratorácicas

 Cirurgias ortopédicas

 Cirurgias prostáticas

Baixo (risco cardíaco < 1,0%)

 Procedimentos endoscópicos

 Procedimentos superficiais

 Cirurgia de catarata

 Cirurgia de mama

 Cirurgia ambulatorial
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Etapa 4: Decidir sobre a necessidade de testes para avaliação complementar

Solicitação de eletrocardiograma (ECG)

Recomendação Classe NE

Pacientes com história e/ou anormalidades ao exame físico sugestivas de doença cardiovascular I C

Pacientes com episódio recente de dor torácica isquêmica ou considerados de alto risco no 
algoritmo ou pelo médico assistente I C

Pacientes com diabetes mellitus I C

Pacientes obesos IIa C

Todos os pacientes com idade superior a 40 anos IIa C

Rotina em indivíduos assintomáticos submetidos a procedimentos de baixo risco III C

Solicitação de radiografia de tórax

Recomendação Classe NE

Pacientes com história ou propedêutica sugestivas de doenças cardiorrespiratórias I C

Pacientes com idade superior a 40 anos IIa C

Intervenções de médio a grande porte, principalmente as cirurgias intratorácicas e intra-abdominais IIa C

Rotina em indivíduos assintomáticos III C

NE: nível de evidência
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Solicitação de exames laboratoriais

Recomendação Classe NE

Hemograma completo

História de anemia ou outras doenças hematológicas ou doenças hepáticas I C

Suspeita clínica de anemia ao exame físico ou presença de doenças crônicas associadas à anemia I C

Intervenções de médio e grande porte, com previsão de sangramento e necessidade de transfusão I C

Todos os pacientes com idade superior a 40 anos IIa C

Rotina em indivíduos assintomáticos III C

Hemostasia / Testes da coagulação

Pacientes em uso de anticoagulação I C

Pacientes com insuficiência hepática I C

Portadores de distúrbios de coagulação (história de sangramento) I C

Intervenções de médio e grande porte I C

Rotina em indivíduos assintomáticos III C

Dosagem da creatinina sérica

Portadores de nefropatia, diabetes melito, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência hepática, 
insuficiência cardíaca se não houver um resultado desse exame nos últimos 12 meses I C
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Intervenções de médio e grande porte I C

Todos os pacientes com idade superior a 40 anos IIa C

Rotina em indivíduos assintomáticos III C

Realização do ecocardiograma transtorácico no pré-operatório

Recomendação Classe NE

Suspeita de valvulopatias com manifestações clínicas importantes I B

Avaliação pré-operatória de transplante hepático I B

Pacientes com insuficiência cardíaca sem avaliação prévia da função ventricular IIa C

Pacientes que serão submetidos a operações de alto risco IIb B

Avaliação pré-operatória de cirurgia bariátrica IIb C

Presença de obesidade grau 3 IIb C

Rotina para todos os pacientes III C

Dosagem do peptídeo natriurético do tipo B (BNP) no pré-operatório

Recomendação Classe NE

A dosagem de BNP ou fragmento N-terminal do proBNP (NT-proBNP) no pré-operatório 
pode ser utilizada como um preditor de risco para eventos cardiovasculares e mortalidade 
perioperatória de cirurgias não cardíacas

IIa B
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Fluxograma para avaliação perioperatória

A. Avaliação pelo algoritmo de Lee

• Operação intraperitoneal, intratorácica 
ou vascular suprainguinal
• Doença arterial coronariana (ondas 
Q, sintomas de isquemia, teste+, uso 
de nitrato)
• Insuficiência cardíaca congestiva 
(clínica, Rx tórax com congestão)
• Doença cerebrovascular
• Diabetes com insulinoterapia
• Creatinina pré-operatória > 2,0 mg/dL

B. Avaliação pelo algoritmo do ACP

• IAM < 6 m (10 pontos)
• IAM > 6 m (5 pontos)
• Angina classe III (10 pontos)
• Angina classe IV (20 pontos)
• EAP na última semana (10 pontos)
• EAP alguma vez na vida (5 pontos)
• Suspeita de EAO crítica (20 pontos)
• Ritmo não sinusal ou ritmo sinusal com ESSV no 
ECG (5 pontos)
• > 5 ESV no ECG (5 pontos)
• PO2 < 60, pCO2 > 50, K < 3, BUN >50, Cr > 3,0 
ou restrito ao leito (5 pontos)

2 º Passo: 
Estratificar o risco 
conforme algoritmo 
de preferência: Lee, 
ACP, EMAPO

Se angina instável, infarto agudo do miocárdio, choque cardiogênico, edema agudo 
dos pulmões, bradiarritmia ou taquiarritmia grave, o paciente tem risco espontâneo 
muito elevado e a operação não cardíaca deve, sempre que possível, ser cancelada 
e reconsiderada somente após estabilização cardíaca.

1 º  Passo: Excluir 
condições cardíacas agudas



70

Classes de risco:
• I (nenhuma variável, risco 0,4%)
• II (uma variável, risco 0,9%)
• III (duas variáveis, risco 7,0%)
• IV (≥ 3 variáveis, risco 11,0%)

• Idade > 70 anos (5 pontos)
• Cirurgia de emergência (10 pontos)

• Idade >70 anos
• História de ICC
• História de angina
• História de infarto
• DM
• Alterações Isquêmicas do ST
• Ondas Q no ECG
• HAS com HVE importante

Baixo risco
• Lee: Classe I e II / ACP: baixo 
risco / EMAPO: até 5 pontos
• Diretamente à operação

Alto risco
• Lee: Classe III e IV (+ICC ou 
angina, CF III ou IV) / ACP: alto risco / 
EMAPO: ≥ 11 pontos
• Sempre que possível, adiar operação 
até estabilizar a condição cardíaca. 
• Se a natureza do risco for 
isquêmica: cateterismo

Risco intermediário
• Lee: Classe III e IV (+ICC ou angina, no 
máximo CF II) / ACP: risco intermediário / 
EMAPO: 6 a 10 pontos
• Teste funcional de isquemia, se mudar conduta, 
nas seguintes situações: Cirurgia vascular (IIa, n. ev. 
B); Cirurgia de médio risco (IIb, n. ev. C)

Se no máximo uma 
variável: baixo 
risco: < 3,0%

Se ≥ 2 variáveis: 
risco intermediário: 
entre 3 a 15,0%3 º Passo: Conduta

Classes de risco: 
Se ≥ 20 pontos: 

alto risco, superior 
a 15%. Se 0 a 15 
pontos, avaliar 

número de variáveis 
de Eagle e Vanzetto 

para discriminar 
os riscos baixo e 

intermediário

EMAPO: Estudo Multicêntrico de Avaliação Perioperatória; ACP: American College of Physicians; EAP: Edema agudo do pulmão; EAO: estenose aórtica; 
ESV: extrassístoles ventriculares; ESSV: extrassístoles supraventriculares; BUN: Blood urea nitrogen; DM: Diabetes melito; HAS: Hipertensão arterial 
sistêmica; HVE: hipertrofia do ventrículo esquerdo.
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Realização de cintilografia de perfusão miocárdica ou ecocardiograma com estresse no pré-operatório

Recomendação Classe NE

Paciente com estimativa de risco intermediário de complicações e programação de cirurgia vascular IIa B

Pacientes com estimativa de risco intermediário de complicações e programação de operações de 
risco intermediário IIb C

Pacientes com baixa capacidade funcional em programação de operações de risco intermediário e alto IIb C

NE: nível de evidência

Realização de teste ergométrico (TE) [devendo paciente atingir frequência cardíaca (FC) preconizada] - serviços onde não estão 
disponíveis os exames com imagem para detecção de isquemia miocárdica

Recomendação Classe NE

Paciente com estimativa de risco intermediário de complicações e programação de cirurgia vascular IIa C

Pacientes com estimativa de risco intermediário de complicações e programação de operações de 
risco intermediário IIb C
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Solicitação da cineangiocoronariografia no pré-operatório

Recomendação Classe NE

Pacientes com síndromes coronarianas agudas de alto risco I A

Pacientes com testes não invasivos indicativos de alto risco I C

Pacientes com indicação do exame, baseada nas diretrizes vigentes de doença arterial coronária, 
independentemente do procedimento cirúrgico, em operações eletivas IIa C

Exames complementares

Grupos especiais

Realização de exames complementares no pré-operatório de transplante de fígado

Recomendação Classe NE

Solicitar ECG e RX tórax rotineiramente para todos pacientes I C

Solicitar ecocardiograma transtorácico para todos pacientes; nos pacientes que apresentarem 
pressão sistólica em artéria pulmonar (PSAP) maior do que 40 mmHg, complementar avaliação 
com medidas hemodinâmicas

I B
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Estratificação do risco da presença de doença arterial coronária em pacientes renais crônicos assintomáticos candidatos a 
transplante renal

Recomendação Classe NE

Pacientes sem nenhum dos fatores de risco (idade > 50 anos, DM, evidência prévia de 
doença cardiovascular) são considerados como de baixo risco cardiovascular, sem indicação de 
investigação complementar

I C

Pacientes que apresentem apenas um dos fatores de risco (idade > 50 anos, DM, evidência 
prévia de doença cardiovascular) são considerados de risco cardiovascular intermediário e devem 
ser submetidos à estratificação não invasiva. Se positiva, prosseguir na investigação invasiva com 
coronariografia; e, se negativa, proceder o transplante renal

IIa C

Pacientes que apresentem pelo menos dois dos fatores de risco (idade > 50 anos, DM, evidência 
prévia de doença cardiovascular) são considerados de alto risco cardiovascular e deverão ser 
encaminhados diretamente para estudo invasivo antes do transplante

IIa C
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Recomendações baseadas na segurança para utilização de exames subsidiários no pré-operatório de paciente cardiopata gestante

Recomendação Classe NE

Eletrocardiograma de repouso ou dinâmico e ecodopplercardiograma podem ser utilizados sem 
risco materno fetal I C

Radiografia de tórax pode ser usada I C

Cintilografia miocárdica é desaconselhável (exposição à radiação); Cintilografia com gálio 
97 é contraindicada I C

Cineangiocoronariografia pode ser realizada com proteção abdominal I C

Ressonância nuclear magnética pode ser realizada durante a gestação I C
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ETAPA 5: Adequar tratamento

Hipertensão arterial sistêmica 

Recomendação Classe NE

Se a pressão arterial não está controlada e existe tempo hábil para tal, a terapêutica deve ser 
utilizada para reduzir os níveis de pressão I C

As medicações anti-hipertensivas [incluindo inibidores de enzima conversora da angiotensina 
(IECA)] devem ser mantidas no pré-operatório, inclusive no dia da operação I C

Se o paciente apresenta pressão elevada e não há tempo para o controle efetivo da pressão arterial 
(PA), deve-se utilizar bloqueador beta-adrenérgico de curta ação (esmolol) para evitar a elevação 
da pressão no ato da intubação; nos pacientes em que o betabloqueador está contraindicado, a 
clonidina por via oral pode ser usada

I C

A hipocalemia, se presente, deve ser corrigida antes da operação I C

O reinício da terapêutica anti-hipertensiva no pós-operatório, de preferência a que o paciente 
utilizava antes da cirurgia, deve ser realizado o mais rápido possível I C

A otimização da volemia deve ser realizada durante todo o perioperatório I C
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Insuficiência cardíaca congestiva (ICC)

Recomendação Classe NE

Pacientes com sintomas de IC devem ser avaliados com relação à etiologia e repercussão funcional 
da disfunção miocárdica I C

O tratamento deve estar otimizado previamente à cirurgia, mantendo as medicações no 
perioperatório (inclusive no dia da cirurgia) I C

Os agentes anestésicos depressores da contratilidade miocárdica devem ser evitados nos 
portadores de ICC I C

O manejo de volume deve ser criterioso e, nos portadores de função cardíaca criticamente deprimida, 
o uso de monitoração invasiva pode ser útil tanto no intra como no pós-operatório imediato I C

Evitar beta-adrenérgicos agonistas nos pacientes com miocardiopatia hipertrófica I C

Pacientes em classe funcional III/IV da New York Heart Association (NYHA) devem ter a operação 
eletiva adiada até otimização da medicação e melhora dos sintomas, se possível I C
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Valvopatias

Recomendação Classe NE

Para pacientes portadores de valvopatias, principalmente se anatomicamente importantes, deve-se 
considerar avaliação cardiológica no pré-operatório de cirurgia não cardíaca I C

Pacientes portadores de valvopatia com indicação de tratamento intervencionista valvar devem, 
prioritariamente, ser submetidos a tratamento cardíaco e, posteriormente, a cirurgia não cardíaca proposta I B

Pacientes com valvopatia sintomática que serão submetidos a cirurgia não cardíaca devem estar com o 
tratamento comportamental e medicamentoso otimizado, inclusive no dia cirúrgico I C

O manejo da volemia e o controle hidroeletrolítico devem ser rigorosos em portadores de valvopatia importante I C

Monitoração com pressão arterial invasiva pode ser usada em portadores de valvopatia importante I C

Não há indicação de betabloqueador, estatinas ou nitroglicerina de rotina em portadores de valvopatia I C

Todos os pacientes portadores de valvopatias devem ser avaliados quanto à necessidade de profilaxia para 
endocardite infecciosa I B

Todos os pacientes portadores de valvopatia ou prótese valvar que fazem anticoagulação oral contínua devem 
ser avaliados quanto à necessidade de ajustes e ponte de anticoagulação com heparina no perioperatório I B

Pacientes com estenose aórtica importante, assintomática, em programação de operações não cardíacas 
de risco intermediário e alto, deverão ser submetidos ao tratamento intervencionista da valvopatia antes da 
operação não cardíaca

IIa C
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Avaliação do cardiologista: Arritmias cardíacas

Recomendação Classe NE

Sintomas relacionados a baixo débito ou quadro sincopal, na presença de cardiopatia estrutural 
associada a comprometimento da função sistólica ventricular esquerda e/ou isquemia miocárdica I C

Sintomas relacionados a taquiarritmias em portadores de síndrome de pré-excitação ventricular 
(WPW), sendo essas taquiarritmias de início e término súbitos, bem definidos, associados ou não a 
baixo débito, sem propedêutica pregressa ou tratamento adequado

I C

Sintomas relacionados a taquiarritmias, independentes de cardiopatia estrutural, em portadores 
de sintomatologia de crises de taquicardia de início e término súbitos, bem definidos, frequentes, 
com ocorrência pregressa recente

IIa C

Sintomas relacionados a baixo débito ou quadro sincopal, em idosos, portadores de frequência 
cardíaca basal inferior a 50 bpm IIa C

Pacientes assintomáticos com fibrilação atrial permanente para avaliar controle do ritmo cardíaco IIa C

Pacientes assintomáticos com grande densidade de arritmias ventriculares isoladas ou na presença 
de formas repetitivas quando associados a doença cardíaca estrutural IIa C

BAV de alto grau: BAV segundo grau tipo II, BAV2:1, BAVT paroxístico, definitivo ou dissociação AV I C

BAV de baixo risco no ECG de repouso, mas com sintomas sugestivos de baixo débito ou síncope IIa C

Presença de bloqueio trifascicular IIa C

Bloqueio bifascicular no ECG de repouso, mas com sintomas sugestivos de baixo débito ou síncope IIa C
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Realização de procedimentos odontológicos

Recomendação Classe NE

Uso de anestésicos locais

Em pacientes cardiopatas, o uso de pequena quantidade de anestésicos locais com vasoconstritor 
para procedimentos odontológicos é seguro e deve ser utilizado preferencialmente I C

Pacientes em uso de antitrombóticos

Controle de razão normalizada internacional (RNI) pelo menos 24 horas antes de procedimento 
odontológico I C

Se o RNI < 3,0, não é necessário suspender o uso de anticoagulante oral para realização 
de procedimentos cirúrgicos simples (extração de ≤ 3 dentes, cirurgia gengival, raspagem 
periodontal). Quando o RNI ≥ 3,0 e os procedimentos planejados tiverem maior extensão, 
discutir com o médico responsável

I C

Não interromper o uso de aspirina para procedimentos odontológicos I B
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Medidas para redução do risco cirúrgico

Uso do betabloqueador no perioperatório

Recomendação Classe NE

Pacientes candidatos a operações vasculares arteriais, com isquemia miocárdica sintomática ou 
evidenciada por prova funcional I B

Pacientes candidatos a operações não vasculares, com isquemia miocárdica sintomática ou 
evidenciada por prova funcional I C

Pacientes que já recebem betabloqueador cronicamente devem manter seu uso em todo o perioperatório I B

Pacientes candidatos a operações vasculares, com risco cardíaco intermediário IIa B

Pacientes candidatos a operações não vasculares, com risco cardíaco intermediário IIb B

Pacientes com contraindicações para uso de betabloqueadores III B
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Uso da estatina no perioperatório

Recomendação Classe NE

Pacientes que serão submetidos a operações vasculares I A

Pacientes sabidamente coronariopatas I C

Manter em pacientes que já usam I B

Pacientes de alto risco (classes II e III da ACP) IIb C

Uso dos alfa-agonistas no perioperatório

Recomendação Classe NE

Pacientes coronariopatas que serão submetidos a operações vasculares e apresentam contraindicação 
ao uso de betabloqueadores IIa A
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Uso de antiagregantes plaquetários no perioperatório

Recomendação Classe NE

Pacientes coronariopatas em programação de operações não cardíacas, manter uso do ácido 
acetilsalicílico (AAS) em dose reduzida para 75 a 100 mg/dia, exceto nas neurocirurgias e 
ressecção transuretral de próstata

I B

Paciente em uso de dupla antiagregação por angioplastia com stent recente, manter uso de AAS em 
todo o período perioperatório, suspensão do tienopiridínico 05 dias antes da operação e reintrodução 
o mais precocemente possível, idealmente antes que o paciente complete 10 dias da suspensão

I C

Paciente em antiagregação somente com tienipiridínico e proposta de operação de risco 
moderado a alto de sangramento, suspender 05 dias antes I C

Manutenção de dupla antiagregação em procedimentos de baixo risco de sangramento IIa C

Paciente em antiagregação somente com tienipiridínico e proposta de operação de baixo risco de 
sangramento, manter o seu uso no perioperatório IIa C
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Revascularização do miocárdio (cirúrgica ou percutânea) antes de operações não cardíacas

Recomendação Classe NE

Pacientes com indicação de revascularização do miocárdio, independentemente do contexto 
perioperatório, em programação de operações não cardíacas eletivas I C

Pacientes com evidência durante a avaliação perioperatória de grandes áreas isquêmicas, baixo 
limiar para isquemia e anatomia coronária de alto risco: lesão de tronco de coronária esquerda ou 
padrão triarterial associado à disfunção ventricular

I C

Pacientes sem marcadores funcionais ou anatômicos de alto risco de complicação cardíaca 
perioperatória, porém com indicação de revascularização miocárdica, antes de operações não 
cardíacas de risco intermediário ou alto

IIa C

Pacientes sem marcadores funcionais ou anatômicos de alto risco de complicação cardíaca 
perioperatória, porém com indicação de revascularização miocárdica, antes de operações não 
cardíacas de baixo risco

IIb C

Pacientes com necessidade de operação não cardíaca de emergência, independentemente da 
gravidade dos sinais, sintomas e grau de obstrução coronária III C

Pacientes com grave limitação prognóstica por condições extra-cardíacas, em quem se planeja 
procedimento cirúrgico não cardíaco paliativo, tais como gastrostomias, derivações digestivas, 
traqueostomias, etc.

III C
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Intervalos preconizados entre a revascularização miocárdica e a operação não cardíaca. Obs: Nos casos de stent, esse intervalo 
compreende o tempo de suspensão do clopidogrel (5 dias)

Tipo de revascularização Intervalo mínimo Intervalo ideal

Cirúrgica Variável: condições do paciente 30 dias

Angioplastia sem stent 7 dias 14 dias

Stent convencional 14 dias > 6 semanas

Stent farmacológico Um ano Indefinido
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ETAPA 6: Efetuar acompanhamento perioperatório

Pacientes portadores de marcapasso / cardioversor desfibrilador implantável (CDI)

Recomendação Classe NE

Pré-operatório

Estabelecer se o paciente é portador de marca-passo unicameral ou bicameral, ressincronizador, 
desfibrilador ou múltiplas próteses, utilizando a história clínica, exame físico, avaliação de 
cicatrizes, registro eletrocardiográfico e a radiografia de tórax ou abdômen

I C

Definir o tipo de aparelho por meio do cartão de identificação, pelo seu código de identificação 
radiológica, avaliando os registros hospitalares ou através de avaliação prévia do aparelho em 
clínicas especializadas

I C

Determinar se o paciente é dependente do aparelho, utilizando para isso dados de anamnese 
(síncopes e/ou tonturas antes do implante; ablação nodal bem sucedida), informações das 
avaliações anteriores ou programando o dispositivo para a frequência mínima de estimulação 
observando a presença de foco de escape e sua estabilidade

I C

Avaliar se existe o risco de interferência eletromagnética durante o procedimento cirúrgico planejado I B

Avaliar a possibilidade de interação entre a técnica de anestesia, equipamentos de anestesia e 
drogas que serão utilizadas durante o procedimento e o portador do marca-passo ou desfibrilador I C
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Determinar a função do aparelho com uma avaliação do especialista para ajustar a 
programação; na ausência do especialista, pelo menos avaliar se existe espícula de marca-passo 
efetiva (que gera comando) no eletrocardiograma e consultar o fabricante da prótese acerca de 
recomendações adicionais

IIa C

Aconselhar a equipe cirúrgica a utilizar o bisturi bipolar ou ultrassônico quando possível IIa C

Suspender as terapias antitaquicardia quando presentes e de acordo com a possibilidade em cada caso IIa C

Avaliar se a reprogramação do marca-passo para o modo assíncrono e desabilitar o sensor de 
frequência são vantajosos ao procedimento. IIb C

Intraoperatório

Equipamento para estimulação cardíaca artificial temporária e desfibrilação deve estar presente em 
sala e em condições de uso imediato I C

Todos os pacientes deverão ser monitorados por ECG contínuo e pletismografia (ou ausculta, 
palpação do pulso ou ultrassom), independentemente do tipo de anestesia I C

Ablação por radiofrequência: colocar a placa dispersiva distante do gerador e eletrodos e evitar o 
contato direto do cateter de ablação com os eletrodos do aparelho I C

Uso do eletrocautério, radioterapia, cardioversão ou desfibrilação de emergência: seguir 
recomendações descrtias no texto da diretriz I C

Paciente que será submetido a ressonância magnética ou a procedimento de litrotripsia: seguir 
recomendações no texto da diretriz IIa C
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Pós-operatório

A frequência cardíaca e o ritmo cardíaco deverão ser monitorados continuamente no período 
pós-operatório I C

Equipamento para cardioversão/desfibrilação e suporte para estimulação cardíaca deverão 
estar disponíveis I C

Caso as funções do aparelho tenham sido alteradas por ocasião do procedimento cirúrgico, a 
condição normal deverá ser restabelecida assim que for possível por meio de sua reprogramação I C

As medicações antiarrítmicas que eram usadas antes da cirurgia devem ser reintroduzidas o 
mais breve possível I C
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Trombofilaxia para tromboembolismo venoso

Recomendação Classe NE

Não utilizar aspirina isoladamente em nenhum grupo de pacientes como tromboprofilaxia para 
tromboembolismo venoso (TEV) I A

Utilizar métodos de tromboprofilaxia mecânica primeiramente em pacientes com alto risco 
de sangramento I A

Com relação a cada agente antitrombótico, seguir as doses recomendadas nos guidelines de 
cada fabricante. Heparina não-fracionada (HNF) profilática na dose de 5000UI SC 12/12h ou 
8/8h; heparina de baixo peso molecular (HBPM) profilática (dalteparina 5000UI SC 1x/dia, 
tinzaparina 4500 UI SC 1x/dia ou enoxaparina 40 mg SC 1x/dia) e fondaparinux na dose de 
2,5 mg SC 1X/dia (em indivíduos > 50 kg)

I C

Avaliar a função renal quando considerar o uso e a dose de heparina de baixo peso molecular 
(HBPM), fondaparinux ou outro agente antitrombótico excretado pelos rins, principalmente em 
indivíduos idosos, diabéticos, ou com alto risco de sangramento

I A

Utilizar métodos de tromboprofilaxia mecânica em pacientes de alto risco de sangramento como 
um adjuvante à tromboprofilaxia anticoagulante IIa A



89II Diretriz de Avaliação Perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Tromboprofilaxia recomendada de acordo com os níveis de risco tromboembólico em pacientes hospitalizados*

Níveis de risco

Risco aproximado de 
trombose venosa profunda 

(TVP) na ausência de 
tromboprofilaxia**

Opção de tromboprofilaxia sugerida

Risco baixo

• Pequena cirurgia em pacientes que deambulam 
• Pacientes clínicos que deambulam < 10,0 % Sem tromboprofilaxia específica 

Deambulação precoce e intensiva

Risco moderado

• Maioria das cirurgias gerais, cirurgias ginecológicas 
e urológicas abertas 
• Pacientes clínicos restritos ao leito ou 
gravemente doentes 
• Risco moderado de TEV + alto risco de sangramento 

10-40,0 % 

HBPM (nas doses recomendadas), baixa dose 
heparina não fracionada (HNF) 12/12 h ou 

8/8h, fondaparinux 
Tromboprofilaxia mecânica***

Risco alto

• Artroplastia de joelho ou quadril, cirurgia de 
fratura de quadril 
• Grandes traumas, lesão de medula espinhal 
Alto risco de tromboembolismo venoso (TEV) + alto 
risco de sangramento 

40-80,0 %
 HBPM (nas doses recomendadas), 

fondaparinux, ou varfarina (RNI 2,0-3,0)  
Tromboprofilaxia mecânica***
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* Os termos descritivos foram deixados propositalmente sem definição para permitir a interpretação clínica individual; **Índices baseados em exames 
diagnósticos objetivos em pacientes com TVP assintomática sem o uso de tromboprofilaxia; ***Tromboprofilaxia mecânica inclui compressão pneumática 
intermitente e/ou meias elásticas de compressão. Considerar retorno para tromboprofilaxia anticoagulante quando o risco de sangramento diminuir.  

Manejo da anticoagulação no perioperatório

Risco de tromboembolismo

Pacientes de alto risco

 Próteses mecânicas: qualquer prótese 
mecânica em posição mitral, prótese 
mecânica aórtica antiga ou com 
acidente vascular encefálico (AVE) ou 
ataque isquêmico transitório (AIT) nos 
últimos seis meses

 Fibrilação atrial (FA) com CHADS2* 
maior do que 5, associada a doença 
valvar ou com AVE ou AIT nos últimos 
três meses

 Tromboembolismo venoso (TEV) recente 
(nos últimos três meses) ou associado 
à trombofilia severa (deficiência de 
proteína C, S, antitrombina ou presença 
de anticorpo antifosfolípide)

Pacientes de risco intermediário

 Próteses mecânicas aórticas com FA, 
AVE ou AIT antigos, idade maior que 
75 anos, insuficiência cardíaca, HAS 
ou diabetes

 FA com CHADS2* de 3 ou 4

 TEV nos últimos 3-12 meses, 
trombofilias leves (mutações 
heterozigóticas do fator V de Leiden 
ou do fator II), TEV recorrente, 
neoplasia ativa

Pacientes de baixo risco

 Próteses mecânicas aórticas sem fatores 
de risco para AVE

 FA com CHADS2* de 0 a 2, sem AVE 
ou AIT prévios

 TEV há mais de 12 meses sem outros 
fatores de risco

*CHADS2: insuficiência cardíaca = 1 ponto, HAS = 1 ponto, idade > 75 anos = 1 ponto, 
diabetes = 1 ponto, AVE ou AIT = 2 pontos.
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Risco de sangramento

Procedimentos de baixo risco de sangramento

 Cirurgia de catarata

 Procedimentos dermatológicos menores

 Procedimentos dentários - higiene, extração simples, restauração, procedimentos endodônticos e protéticos

Manejo de anticoagulação no perioperatório

Recomendação Classe NE

Pacientes de baixo risco para tromboembolismo

Interromper a varfarina 5 dias antes da operação e aguardar RNI < 1,5 para a realização do 
procedimento IIa C

No pré-operatório, pode ser usada heparina não fracionada (HNF) ou de baixo peso molecular 
(HBPM) profilática, se indicado IIa C

No pós-operatório, se indicado, usar HNF ou HBPM profilática pelo tipo de procedimento e 
reiniciar a varfarina 12 a 14 horas após o procedimento cirúrgico IIa C
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Pacientes de alto risco para tromboembolismo

Interromper a varfarina 5 dias antes da operação e aguardar RNI < 1,5 I C

Iniciar HNF ou HBPM dose plena quando RNI < 2,0 I C

Suspender HNF endovenosa 4 horas antes do procedimento e a HBPM subcutânea 24h antes I C

No pós-operatório, reiniciar HNF ou HBPM em dose plena e a varfarina, 12 a 24h após o 
procedimento, e suspender a heparina somente quando o RNI estiver dentro da faixa terapêutica I C

Pacientes de risco intermediário para tromboembolismo

Dependendo da avaliação individual de cada paciente, podem ser seguidas as orientações tanto 
para o alto como para o baixo risco, a critério do médico assistente IIa C

Procedimentos de baixo risco de sangramento

Realizar o procedimento com RNI dentro da faixa terapêutica – não é necessária suspensão 
do anticoagulante I C

Se o RNI > 3, descontinuar o anticoagulante por um a dois dias antes da cirurgia e reiniciar na 
noite depois da cirurgia I C
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Monitoração perioperatória

Recomendação Classe NE

Pacientes com estimativa de risco cardíaco perioperatório intermediário a alto de natureza 
isquêmica devem permanecer monitorizados em unidades semi-intensivas ou de terapia 
intensiva realizando eletrocardiograma (Nível de evidência B) e troponina (Nível de evidência A) 
diariamente até o 3º dia pós-operatório, já que a maioria dos eventos ocorre até este dia

I A

Se a dosagem de troponina não estiver disponível, recomenda-se a substituição por curva de 
CKMB/CPK de 8/8 h I B

Monitoração do segmento ST automatizada no perioperatório de pacientes de alto risco IIb C

Diagnóstico do IAM perioperatório por esta Diretriz

Troponina com elevação ou queda típica, na ausência de diagnóstico alternativo e na presença de pelo menos um dos seguintes critérios:

 Sinais e sintomas compatíveis com isquemia

 Ondas Q patológicas novas ou alterações sugestivas de isquemia ECG

 Alteração segmentar nova ou presumivelmente nova ao eletrocardiograma
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ETAPA 7: Planejar terapêutica a longo prazo

Essa é uma oportunidade para identificar e orientar os 
pacientes sobre os fatores de risco cardiovasculares: 

 Tabagismo 

 Hipercolesterolemia 

 Diabetes melito 

 Hipertensão arterial 

 Sedentarismo.

Os diagnósticos cardiovasculares que forem efetuados serão 
tratados e acompanhados: 

 Arritmias 

 Insuficiência cardíaca 

 Doença arterial coronariana 

 Valvulopatias.

Referências bibliográficas: consultar o texto original da diretriz - http://publicacoes.cardiol.br
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Introdução

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

Presença de doença a terosclerótica significativa ou de seus equivalentes

Recomendação Classe NE

Primeiro passo na estratificação de risco: identificação de manifestações clínicas da doença aterosclerótica 
ou de seus equivalentes. Indivíduos assim identificados possuem risco > 20% em 10 anos de apresentar 
novos eventos cardiovasculares 

I A

NE: nível de evidência

Escore de risco 

Recomendação Classe NE

Para os indivíduos sem aterosclerose significativa: escore de risco de Framingham (ERF). Resultado: risco 
baixo (probabilidade < 10 % de infarto ou morte por doeça coronária em 10 anos) – maior atenção deverá 
ser dada aos fatores agravantes para aperfeiçoar a acurácia do ERF 

I A 

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 

I A 

A síndrome metabólica, em qualquer categoria de risco, constitui fator agravante IIa B
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Fatores agravantes 

Recomendação Classe NE

Indivíduos de baixo e médio risco com critérios agravantes podem ser classificados em uma categoria de 
risco acima daquela estimada isoladamente pelo ERF IIa B

Os testes bioquímicos e/ou de imagem para detecção de 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 

IIa B

Metas terapêuticas e reavaliação do risco 

Recomendação Classe NE

Todos os pacientes com dislipidemia isolada e aqueles com risco cardiovascular aumentado devem ser 
orientados para medidas não farmacológicas de mudanças de estilo de vida (MEV) I A

O tratamento farmacológico deve ser iniciado naqueles que não atingirem as metas após MEV (risco 
baixo: 6 meses após ou intermediário: 3 meses após). Nos indivíduos de alto risco, as MEV e o tratamento 
farmacológico devem ser iniciados simultaneamente 

I A

Recomenda-se a meta de LDL-C ≤ 70 mg/dL para todos os indivíduos com doença aterosclerótica significativa I A
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Critérios para identificação do paciente 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 arteiral carotídea (estenose ≥ 50 %) 

 Diabetes melito tipo 1 ou 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
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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 20-30 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



101
IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose Depatamento de Arterosclerose 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2007)

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

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
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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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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

Trigricérides ≥ 150 mg/dL ou tratamento para trigliceridemia

HDL-colesterol 

Homens < 40 mg/dL

Mulheres < 50 mg/dL

Pressão arterial sistêmica 

Sistólica ≥ 130 mmHg ou tratamento para HAS
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Diastólica ≥ 85 mmHg ou tratamento para HAS

Glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL ou tratamento para diabetes melito (DM)

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

Medidas terapêuticas iniciais e período de avaliação 

Estrato Medida terapeutica 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
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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 e 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

Terapia nutricional da hipercolesterolemia

Recomendação Classe NE

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 
de alimentos 

I B 

Ingestão de fibra alimentar de 20 a 30 g/dia (5 a 10 g solúveis) IIa B

Ingestão de 3 a 4 g/dia de fitosteróis como adjuvante ao tratamento hipolipemiante IIa B

Não há consenso em relação à quantidade máxima permitida, no entato, recomenda-se que a 
ingestão de gordura trans deva ser < 1 % das calorias totais IIa D

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

Não há evidência de que suplementos de vitaminas antioxidantes previnam manifestações clínicas 
da aterosclerose III A
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Terapia nutricional da hipertrigliceridemia

Recomendação Classe NE

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 

IIa D

Cessação do tabagismo

Recomendação Classe NE

A cessação do tabagismo constitui medida fundamental e prioritária na prevenção primária e 
secundária da aterosclerose I A

Atividade física regular 

Recomendação Classe NE

Constitui medida auxiliar para o controle das dislipidemias e tratamento doença arterial coronária I A 
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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 μg/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 da 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

Estatinas

Recomendação Classe NE

As estatinas reduzem mortalidade cardiovascular e incidência de eventos isquêmicos coronários 
agudos, necessidade de revascularização do miocárdio e AVE I A

Ezetimiba 

Recomendação Classe NE

Ezetimiba em assiciação à estatina em elevações persistentes do LDL-C, apesar de doses adequadas 
de estatinas IIa B

Ezetimiba isoladamente em casos de intolerância à estatina IIa C

Ezetimiba isoladamente em casos de sitosterolemia IIa C

Ezetimiba em associação à estatina em hipercolesterolemia familiar homozigótica IIa C
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Resinas de troca

Recomendação Classe NE

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 

IIa D

Medicamentos que atuam predominantemente nos triglicérides (TG)

Fibratos

Recomendação Classe NE

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 nedidas não farmacológicas 

I A

Os fibratos são indicados no tratamento da dislipidemia mista com predomínio de hipertrigliceridemia IIa C

Ácido nicotínico

Recomendação Classe NE

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

IIa A
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Medicamentos que atuam no HDL-C

Novos estudos estão em andamento e deverão definir a recomendação desta terapêutica na prática clínica

Dislipidemia em grupos especiais 

Diabetes melito 

Recomendação Classe NE

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 IIa D
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Doença renal crônica (DRC)

Recomendação Classe NE

A presença de microalbuminúria, clearence de creatinina < 60 mL/min e/ou creatinina > 1,5 mg/dL é 
fator agravante IIa B

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

Em pacientes com clearence < 60 mL/min, pelo risco de rabdomiólise, deve-se evitar o uso de 
genfibrozil e preferir estatinas com menores taxas de excreção renal IIa B

Hipotireoidismo

Recomendação Classe NE

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 IIa D

Hepatopatias crônicas

Recomendação Classe NE

Em casos de surgimento de icterícia, elevação de bilirrubina direta ou aumento do tempo de 
protrombina, a estatina deve ser suspensa IIb D

A estatina também deverá ser suspensa na ocasião do surgimento de nova doença hepática, quando 
não for possível excluí-la como agente causal IIb D
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Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)

Recomendação Classe NE

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 IIa C

Para indivíduos de baixo risco cardiovascular, com valores lipídicos dentro dos limítes desejáveis e sem 
HAART, a avaliação deve ser repetida a cada 2 anos IIa D

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

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 

IIa D

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

IIa D

Fibratos e ácidos graxos ômega-3 podem ser administrados em concomitância aos inibidores de 
protease (IP) IIa D

A atorvastatina pode ser usada com cautela e existem dados favoráveis, porém limitados, com a 
rosuvastatina até o presente IIb D
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Sindromes isquêmicas agudas (SIA)

Recomendação Classe NE

O uso de estatinas está indicado para os indivíduos com síndromes coronárias agudas, tendo como 
meta terapêutica LDL-C < 70 mg/dL I B

Idosos (> 65 anos) 

Recomendação Classe NE

Nos idosos em prevenção II, mantêm-se as mesmas recomendações I B

Nos idosos em prevenção I, o tratamento com estatinas pode ser benéfico na prevenção de eventos 
coronários, acidentes vasculáres cerebrais e na preservação da função cognitiva IIa B

Mulheres em idade fértil 

Recomendação Classe NE

A terapia com estatinas deve ser evitada em mulheres em idade fértil e sem contracepção adequada 
ou que desejem engravidar IIa D

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 IIa D
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Mulheres no período climatérico pós-menopausal 

Recomendação Classe NE

Nas mulheres em prevenção I com indicações ginecológicas para terapia de reposição hormonal (TRH), 
sugere-se a terapia por período limitado, especialmente na presença de fatores de riscos cadiovasculares I A

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 I A

A TRH deve ser evitada em mulheres com alto risco cardiovascular ou me prevenção II III A

Naquelas em utilização de TRH que apresentam evento cardiovascular, a TRH deve ser interrompida III A

Perioperatório 

Recomendação Classe NE

Para todos os pacientes com indicação do uso de estatina, a medicação deve ser mantida ou então 
iniciada independentemente do procedimento cirúrgico IIa B

Nos pacientes de alto risco, o uso de estatinas reduz complicações aterotrombóticas no perioperatório 
de intervenções vasculares IIa B
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Transplante cardíaco (TC)

Recomendação Classe NE

Deve ser indicado o uso de estatinas em pacientes com TC e dislipidemia (DLP) IIa D

Doenças reumáticas autoimunes

Recomendação Classe NE

Atenção ao estilo de vida e controle dos fatores de risco IIa D

Referências bibliográficas: consultar o texto original da diretriz - http://publicacoes.cardiol.br
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Conceituação
Hipertensão arterial é uma condição clínica de natureza multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial. 
Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos chamados órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) 
e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais. 

Tabela 1 - Prevenção da hipertensão arterial

Medidas Descrição Indicação

Não-medicamentosas Alimentação saudável, consumo controlado de 
sódio e de álcool, ingestão de potássio, combate ao 
sedentarismo e ao tabagismo

Para todos, em especial aqueles com PA 
limítrofe. Começar desde a infância e 
adolescência 

Medicamentosas Estudos TROPHY (candesartana) e PHARAO (ramipril) Indivíduos com PA limítrofe e risco CV alto 
ou muito alto
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Definição 

PA sistólica ≥ 140 mmHg e∕ou de PA diastólica ≥ 90 mmHg em medidas de consultório, validado por medidas repetidas, em 
condições ideais, em, pelo menos, 3 ocasiões.

Diagnóstico e classificação da HAS
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Tabela 2 - Procedimentos recomendados para a medida da pressão arterial (D)

Preparo do Paciente

1. Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por pelo menos 5 minutos em ambiente calmo. Deve ser instruído a 
não conversar durante a medida. Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou após o procedimento

2. Certificar-se de que o paciente NÃO: 
• está com a bexiga cheia 
• praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos 
• ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos 
• fumou nos 30 minutos anteriores

3. Posicionamento do paciente: 
Deve estar na posição sentada, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve 
estar na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4o espaço intercostal), livre de roupas, apoiado, com a palma da 
mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido

Para a medida propriamente

1. Obter a circunferência aproximadamente no meio do braço. Após a medida selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço

2. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital

3. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial

4. Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. O seu reaparecimento corresponderá à PA sistólica
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5. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva

6. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica, obtido pela palpação

7. Proceder a deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo)

8. Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é em geral fraco seguido de batidas 
regulares, e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação

9. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff)

10. Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder a deflação 
rápida e completa

11. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e 
anotar valores da sistólica/diastólica/zero

12. Sugere-se esperar em torno de um minuto para nova medida, embora esse aspecto seja controverso10,11

13. Informar os valores de pressão arterial obtidos para o paciente

14. Anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o braço em que a pressão arterial foi medida
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Tabela 3 - Classificação da pressão arterial para crianças e adolescentes (modificado do The Fourth Report on the Diagnosis, 
Evaluation and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents)

Classificação Percentil* para PAS e PAD Frequência de medida da pressão arterial

Normal PA < percentil 90 Reavaliar na próxima consulta médica agendada

Limítrofe PA entre percentis 90 a 95 ou se 
PA exceder 120/80 mmHg sempre 
< percentil 90 até < percentil 95

Reavaliar em 6 meses

Hipertensão estágio 1 Percentil 95 a 99 mais 5 mmHg Paciente assintomático: reavaliar em 1 a 2 semanas; se hipertensão 
confirmada encaminhar para avaliação diagnóstica 
Paciente sintomático: encaminhar para avaliação diagnóstica

Hipertensão estágio 2 PA > percentil 99 mais 5mmHg Encaminhar para avaliação diagnóstica

Hipertensão do 
avental branco

PA > percentil 95 em ambulatório 
ou consultório e PA normal em 
ambientes não relacionados à 
prática clínica

*Para idade, sexo e percentil de estatura
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Tabela 4 - Recomendações para o seguimento: prazos máximos para reavaliação*

Pressão arterial inicial (mmHg)**
Seguimento

Sistólica Diastólica

<130 < 85 Reavaliar em 1 ano 
Estimular mudanças de estilo de vida

130-139 85-89 Reavaliar em 6 meses*** 
Insistir em mudança do estilo de vida

140-159 90-99 Confirmar em 2 meses*** 
Considerar MAPA/MRPA

160-179 100-109 Confirmar em 1 mês*** 
Considerar MAPA/MRPA

≥ 180 ≤ 110 Intervenção medicamentosa imediata  
ou reavaliar em 1 semana***

*Modificar o esquema de seguimento de acordo com a condição clínica do paciente. **Se as pressões sistólicas ou diastólicas forem de estágios diferentes, 
o segmento recomendado deve ser definido pelo maior nível de pressão. ***Considerar intervenção de acordo com  a situação clínica do paciente (fatores 
de risco maiores, doenças associadas a lesão em órgãos-alvo).
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Fluxograma para o diagnóstico da hipertensão arterial  
(modificado de sugestão do Canadian Hypertension Education Program)

Visita 1 

Medida da PA 
Anamnese, exame físico e avaliação laboratorial 

Prazo máximo de reavaliação: 2 meses

PA = 140-179/90-109 

Hipertensão estágio 1 ou 2  
e risco cardiovascular baixo ou médio  
Prazo máximo de reavaliação: 2 meses

Visita 2 

PA 140/90 ≥ com risco cardiovascular 
 alto, muito alto ou PA ≥ 180/110

Não

Sim
Diagnóstico de 

hipertensão

Emergência/urgência 
hipertensiva
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ou ou
Pressão arterial casual  

de consultório Considerar MAPA Considerar MAPA

Visita 3

PAS ≥ 140 ou 
PAD ≥ 90

Visita 3

PA 24 horas  
PAS > 125  

ou PAD > 75

Visita 3

PA vigília < 130/85

Visita 3

PA < 130/85

Visita 3

PAS > 130 ou  
PAD > 85

Visita 3

PA < 140/90

Normotensão 

MAPA/MRPA: 
na suspeita de 
hipertensão 
mascarada 

Continuar medidas 
de pressão arterial

Normotensão 

MAPA/MRPA: 
na suspeita de 
hipertensão do 
avental branco

Continuar medidas 
de pressão arterial

Diagnóstico de 
hipertensão

Diagnóstico de 
hipertensão

Hipertensão do 
avental branco

Hipertensão do 
avental branco
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Tabela 5 - Valores de pressão arterial no consultório, MAPA, AMPA e MRPA que caracterizam normotensão ou HAS controlada, 
hipertensão arterial, hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada

Consultório MAPA vigília25 AMPA MRPA

Normotensão ou hipertensão controlada < 140/90 ≤ 130/85 ≤ 130/85 ≤ 130/85

Hipertensão ≥ 140/90 > 130/85 > 130/85 > 130/85

Hipertensão do avental branco ≥ 140/90 < 130/85 < 130/85 < 130/85

Hipertensão mascarada < 140/90 > 130/85 > 130/85 > 130/85

Tabela 6 - Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório (> 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 
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Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 < 90

*Pressão normal-alta ou pré-hipertensão são termos que se equivalem na literatura

Avaliação clínica e laboratorial e estratificação de risco

Tabela 7 - Avaliação inicial de rotina para o paciente hipertenso

Recomendação Classe NE

Análise de urina I C

Potássio plasmático I C

Creatinina plasmática e estimativa do ritmo de filtração glomerular (tabela 4)  I B10, 11 

Glicemia de jejum I C

Colesterol total, HDL, triglicérides plasmáticos* I C

Acido úrico plasmático I C

Eletrocardiograma convencional I B

*O LDL-C é calculado pela fórmula: LDL-C = colesterol total - (HDL-C + triglicérides/5) (quando a dosagem de trigicerídes for abaixo de 400 mg/dL)
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Tabela 8 - Avaliação complementar para o paciente hipertenso: exames recomendados e população indicada

Recomendação Classe NE

Radiografia de tórax

Recomendada para paciente com suspeita clínica de insuficiência cardíaca, quando demais 
exames não estão disponíveis; e para avaliação de acometimento pulmonar e de aorta IIa C

Ecocardiograma17,18

Hipertensos estágios 1 e 2 sem hipertrofia ventricular esquerda ao ECG, mas com dois ou mais 
fatores de risco IIa C

Hipertensos com suspeita clínica de insuficiência cardíaca I C

Microalbuminúria19-21

Pacientes hipertensos diabéticos I A

Hipertensos com síndrome metabólica e hipertensos com dois ou mais fatores de risco I C 

Ultrassom de carótida22

Pacientes com soro carotídeo, com sinais de doença cerebrovascular, ou com doença 
aterosclerótica em outros territórios IIa B

Teste ergométrico 

Suspeita de doença coronariana estável, diabetes ou antecedente familiar para doença 
coronariana em paciente com pressão arterial controlada IIa C
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Hemoglobina glicada 23 IIa B 

Na impossibilidade de realizar hemoglobina glicada sugere-se a realização do teste oral de 
tolerância à glicose em pacientes com glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dL IIa B 

MAPA, MRPA e medida domiciliar segundo as indicações convencionais para os métodos

Outros exames 

Velocidade de onda de pulso (se disponível)24 IIb C

Investigação de hipertensão secundária, quando indicada pela história, exame físico ou avaliação 
laboratorial inicial (capítulo 7)

NE: nível de evidência

Tabela 9 - Fatores de risco cardiovascular adicionais nos pacientes com HAS

Idade (homens > 55 e mulheres > 65 anos)

Tabagismo

Dislipidemias: triglicérides ≥ 150 mg/dL; LDL colesterol > 100 mg/dL; HDL < 40 mg/dL

Diabetes melito 

História familiar prematura de doença cardiovascular: homens < 55 anos e mulheres < 65 anos



131VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010)

Tabela 10 - Identificação de lesões subclínicas de órgãos-alvo

ECG com HCE (Sokolow-Lyon > 35mm; Cornell > 28mm para homens (H); > 20 mm para mulheres (M)

ECO com HVE (índice de massa de VE > 134 g/m2 em H ou 110 g/m2 em M)

Espessura médio-intimal de carótida > 0,9 mm ou presença de placa de ateroma

Índice tornozelo braquial < 0,9 

Depuração de creatinina estimada < 60 ml/min/1,72 m2 

Baixo ritmo de filtração glomerular ou clearance de creatinina (< 60 ml/min)

Microalbuminúria 30 - 300 mg/ 24h ou relação albumina/creatinina > 30 mg por g

Velocidade de onda de pulso (se disponível) > 12 m/s 

Tabela 11 - Condições clínicas associadas a hipertensão 

Doença cerebrovascular (AVE, AVEI, AVEH, alteração da função cognitiva)

Doença cardíaca (infarto, angina, revascularização coronária, insuficiência cardíaca)

Doença renal: nefropatia diabética, déficit importante de função (clearance < 60 ml/min)

Retinopatia avançada: hemorragias ou exsudatos, papiledema

Doença arterial periférica

AVE: acidente vascular encefálico; AVEI: AVE isquêmico; AVEH: AVE hemorrágico
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Tabela 12 - Estratificação do risco cardiovascular global: risco adicional atribuído à classificação de hipertensão arterial de 
acordo com fatores de risco, lesões de órgãos-alvo e condições clínicas associadas

Normotensão Hipertensão

Outros fatores 
de risco ou 

doenças 

Ótimo  
PAS < 120  

ou PAD < 80 

Normal  
PAS 120-129 ou 

PAD 80-84 

Limítrofe  
PAS 130-139 ou 

PAD 85-89

Estágio 1  
PAS 140-159 
PAD 90-99

Estágio 2  
PAS 160-179 
PAD 100-109

Estágio 3  
PAS ≥ 180 PAD 

≥ 110

Nenhum fator 
de risco Risco basal Risco basal Risco basal Baixo risco 

adicional
Moderado risco 

adicional
Alto risco 
adicional

1-2 fatores  
de risco

Baixo risco 
adicional

Baixo risco 
adicional

Baixo risco 
adicional

Moderado risco 
adicional

Moderado risco 
adicional

Risco adicional 
muito alto

≥ 3 fatores de 
risco, LOA ou 

SM-DM

Moderado risco 
adicional

Moderado risco 
adicional

Alto risco 
adicional

Alto risco 
adicional

Alto risco 
adicional

Risco adicional 
muito alto

Condições 
clínicas 

associadas

Risco adicional 
muito alto

Risco adicional 
muito alto

Risco adicional 
muito alto

Risco adicional 
muito alto

Risco adicional 
muito alto

Risco adicional 
muito alto

LOA: lesão de órgãos-alvo; SM: síndrome metabólica; DM: diabetes melito
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Decisão terapêutica e metas

Tabela 13 - Decisão terapêutica

Categoria de risco Considerar 

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, alto ou muito alto Tratamento não-medicamentoso + medicamentoso

Tabela 14 - Metas a serem atingidas em conformidade com as características individuais

Categoria Considerar 

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

Hipertensos e comportamento limítrofe com risco cardiovascular alto e muito alto, ou com 3 ou mais 
fatores de risco, DM, SM ou LOA 130/80 mmHg 

Hipertensos com insuficiência renal com proteinúria > 1,0 g/l 130/80 mmHg

DM: diabetes melito; SM: síndrome metabólica; LOA: lesões em órgãos-alvo
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Tratamento não-medicamentoso e abordagem multiprofissional

Medidas não-farmacológicas com potenciais benefícios para o controle da hipertensão

*Em hipertensos, a sessão de treinamento não deve ser iniciada se as pressões arteriais sistólica e diastólica estiverem superiores a 160 e/ou 105 mmHg, 
respectivamente

 Dietas: DASH, mediterrânea, vegetariana

 Controle de peso 

 Redução consumo de sódio/sal 

 Alimentos ricos em ácidos gráxos mono e polinsaturados 

 Alimentos ricos em fibras 

 Soja e derivados (exceto shoyo) 

 Oleaginosas 

 Laticínios magros 

 Alicina (alho) 

 Café e chá 

 Chocolate amargo 

 Atividade física regular* 

 CPAP, em caso de apneia do sono 

 Técnicas de respiração lenta

 Controle do estresse (relaxamento, yoga, musicoterapia etc.)

 Abordagem multiprofissional 
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Tabela 15 - Algumas modificações do estilo de vida e redução aproximada da pressão arterial sistólica*

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 que 2 g  
(5 g de sal/dia) = no máximo 3 colheres de café rasas de sal  
= 3 g + 2 g de sal dos próprios 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 a prática regular de atividade física aeróbica, como 
caminhadas por, pelo menos, 30 minutos por dia, 3 vezes por 
semana, para prevenção e diariamente para tratamento

4 a 9 mmHg

*Associar abandono do tabagismo para reduzir o risco cardiovascular. **Pode haver efeito aditivo para algumas das medidas adotadas
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Tratamento medicamentoso

Tabela 16 - Características importantes do anti-hipertensivo 

Ser eficaz por via oral Ser seguro e bem tolerado e com relação de risco/benefício 
favorável ao paciente 

Permitir a administração em menor número possível de tomadas, 
com preferência para dose única diária 

Ser iniciado com as menores doses efetivas preconizadas 
para cada   situação clínica, podendo ser aumentadas 
gradativamente ressalvando-se que, quanto maior a dose, 
maiores serão as probabilidades de efeitos adversos

Não ser obtido por meio de manipulação, pela inexistência 
de informações adequadas de contorle de qualidade, 
bioequivalência e/ou de interação química dos compostos

Ser considerado em associação para os pacientes com 
hipertensão em estágios 2 e 3 e para pacientes de alto e 
muito alto risco cardiovascular que, na maioria das vezes, não 
alcançam a meta de redução de pressão arterial preconizada 
com a monoterapia

Ser utilizado por um período mínimo de quatro semanas, salvo 
em situações especiais, para aumento de dose, substituição da 
monoterapia ou mudança das associações em uso

Ter demonstração, em ensaios clínicos, da capacidade 
de reduzir a morbidade e a mortalidade cardiovasculares 
associadas à hipertensão arterial (característica para preferência 
de escolha)
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Tabela 17 - Classes de anti-hipertensivos disponíveis para 
uso clínico

Diuréticos

Inibidores adrenérgicos 
• Ação central - agonistas alfa-2 centrais  
• Betabloqueadores - bloqueadores beta-adrenérgicos  
• Alfabloqueadores - bloqueadores alfa-1 adrenérgicos

Vasodilatadores diretos

Bloqueadores dos canais de cálcio

Inibidores da enzima conversora da angiotensina

Bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II

Inibidor direto da renina 

Tabela 18 - Associações reconhecidas como eficazes

Diuréticos com outros diuréticos de diferentes mecanismos  
de ação

Diuréticos com simpatolíticos de ação central

Diuréticos com betabloqueadores 

Diuréticos com inibidores de ECA

Diuréticos com betabloqueadores do receptor AT1  
da agiotensina II

Diuréticos com inibidor direto da renina

Diuréticos com betabloqueadores dos canais de cálcio

Bloqueadores dos canais de cálcio com betabloqueadores

Bloqueadores dos canais de cálcio com inibidores de ECA

Bloqueadores dos canais de cálcio com bloqueadores do 
receptor AT1

Bloqueadores dos canais de cálcio com inibidor direto da renina
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Hipertensão arterial - Estágio 1

Risco CV baixo e moderado Risco CV alto e muito alto

Resposta inadequada ou eventos adversos não-toleráveis

Resposta inadequada

Acrescentar o 2o 
fármaco

Acrescentar o 3o 
fármaco

Trocar a 
monoterapia

Trocar a 
combinação

Aumentar a dose 
da monoterapia

Aumentar a dose da 
combinação

Hipertensão arterial - Estágios 2 e 3

Acrescentar outros anti-hipertensivos

Monoterapia

Todas as classes de anti-hipertensivos, com 
exceção dos vasodilatadores diretos

Combinações

Dois anti-hipertensivos de classes 
diferentes e em baixas doses

Fluxograma para tratamento de hipertensão arterial
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Tabela 19 - Anti-hipertensivos: interações medicamentosas

Anti-hipertensivos Medicamentos Efeitos 

Diuréricos

Tiazídicos e de alça Digitálicos Intoxicação digitálica por hipopotassemia

Anti-inflamatórios esteroides e 
não-esteroides

Antagonismo do efeito diurético

Hipoglicemiantes orais Efeito diminuído pelos tiazídicos

Lítio Aumento dos níveis séricos do lítio

Poupadores de potássio Suplementos de potássio e 
inibidores da ECA

Hipercalemia

Inibidores adrenérgicos

Ação central Antidepressivos tricíclicos Redução do efeito anti-hipertensivo

Betabloqueadores Insulina e hipoglicemiantes orais Redução dos sinais de hipoglicemia e bloqueio da mobilização 
de glicose

Amiodarona quinidina Bradicardia

Cimetidina Redução da depuração hepática de propranolol e metoprolol

Cocaína Potencialização do efeito da cocaína



140

Betabloqueadores Vasoconstritores nasais Facilitação do aumento da pressão pelos vasoconstritores nasais 

Diltiazem, verapamil Bradicardia, depressão sinusal e atrioventricular

Dipiridamol Bradicardia

Anti-inflamatórios esteroides e 
não-esteroides

Antagonismo do efeito hipotensor 

Diltiazem, verapamil, 
betabloqueadores e medicamentos 
de ação central

Hipotensão

Inibidores da ECA

Suplementos e diuréticos 
poupadores de potássio

Hipercalemia

Ciclosporina Aumento dos níveis de ciclosporina

Anti-inflamatórios esteroides e 
não-esteroides 

Antagonismo do efeito hipotensor

Lítio Diminuição da depuração do lítio

Antiácidos Redução da biodisponibilidade do captopril

Hipoglicemiantes da classe dos 
inibidores da enxima DPP4

Aumento do risco de angioedema associado ao uso de IECA



141VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010)

Bloqueadores dos canais de cálcio

Digoxina Verapamil e diltiazem aumentam os níveis de digoxina

Bloqueadores de H2 Aumento dos níveis dos bloqueadores dos canais de cálcio

Ciclosporina Aumento do nível de ciclosporina, com exceção de anlodipino 
e felodipino

Teofilina, prazosina Níveis aumentados com verapamil

Moxonidina Hipotensão

Bloqueadores do receptor AT1

Moxonidina Hipotensão com losartana

Suplementos e diuréticos 
poupadores de potássio

Hipercalemia

Inibidor direto da renina

Ciclosporina e cetoconazol Aumento da concentração plasmática de alisquireno

Furosemida Redução da biodisponibilidade da furosemida  
Redução do efeito natriurético

Suplementos e diuréticos 
poupadores de potássio

Hipercalemia
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Tabela 20 - Medicamentos usados por via parenteral para o tratamento das emergências hipertensivas

Medicamentos e dose Início e 
duração Efeitos adversos e precauções Indicações

Nitroprussiato de sódio (vasodilatador 
arterial e venoso) 
0,21-10 mg/kg/min EV 

Imediato 
1-2 min 

Náuseas, vômitos, intoxicação por cianeto 
Cuidado na insuficiência renal e hepática e 
na pressão intracraniana alta
Hipotensão grave 

Maioria das emergências 
hipertensivas

Nitroglicerina (vasodilatador  
arterial e venoso)
5-100 mg/min EV

2-5 min 
3-5 min

Cefaleia, taquicardia reflexa, taquifilaxia, 
flushing, meta-hemoglobinemia

Insuficiência coronariana, 
insuficiência venticular 
esquerda

Hidralazina (vasodilatador  
de ação direta)
10-20 mg EV ou 10-40 mg IM 6/6 h

10-30 min 
3-12 h

Taquicardia, cefaleia, vômitos
Piora da angina e do infarto
Cuidado com pressão intracraniana elevada

Eclâmpsia

Metropolol (bloqueador  
ß-adrenérgico seletivo)
5 mg EV (repetir 10/10 min se necessário, 
até 20 mg)

5-10 min 
3-4 h

Bradicardia, bloqueio atrioventricular 
avançado, insuficiência cardíaca, 
broncoespasmo 

Insuficiência coronariana
Dissecção aguda de aorta 
(em combinação com NPS)

Esmolol (bloqueador ß-adrenérgico 
seletivo de ação ultrarrápida)
Ataque: 500 µg/kg; infusão intermitente: 
25-50 µg/kg/min ↑ 25 µg/kg/min cada 
10-20 min; Máx.: 300 µg/kg/min

1-2 min 
1-20 min

Náuseas, vômitos, BAV 1o grau, espasmo 
brônquico, hipotensão

Dissecção aguda de aorta 
(em combinação com NPS) 
Hipertensão pós-
operatória grave
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Furosemida (diurético)
20-60 mg (repetir após 30 min)

2-5 min 
30-60 min

Hipopotassemia Insuficiência verticular 
esquerda 
Situações de hipervolemia

Fentolamina (bloqueador ß-adrenérgico) 
Infusão contínua: 1-5 mg; Máx.: 15 mg

1-2 min 
3-5 min

Taquicardia reflexa, flushing, tontura, 
náuseas, vômitos

Excesso de catecolaminas

NPS: nitroprussiato de sódio 

Hipertensão arterial sistêmica secundária

Tabela 21 - Achados que sugerem hipertensão arterial secundária

Achados Suspeita diagnóstica Estudos diagnósticos adicionais

Ronco, sonolência  diurna, síndrome metabólica (ver 
item 7.10 do texto integral)

 Apneia obstrusiva  
do sono 

Polissonografia 

Hipertensão resistente ao tratamento e/ou com 
hipocalemia e/ou com nódulo adrenal 

Hiperaldosteronismo 
primário 

Relação aldosterona/atividade de renina 
plasmática

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

Doença renal 
parenquimatosa

Taxa de filtração glomerular, ultrassonografia 
renal, pesquisa de microalbuminúria ou 
proteinúria 
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Sopro sistólico/diastólico abdominal, edema pulmonar 
súbito, alteração de função renal por medicamentos 
que bloqueiam o sistema renina-angiotensina

Doença renovascular Angiografia por ressonância magnética ou 
tomografia computadorizada, ultrassonografia 
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, raios-x 
de tórax anormal

Coarctação da aorta Doppler ou tomografia computadorizada de 
aorta

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

Síndrome de Cushing Determinações: cortisol urinário de 24 horas 
e cortisol matinal (8h) basal e 8 horas após 
administração de 1 mg de dexametasona às 24h

Hipertensão paradoxística com cefaleia, sudorese e 
palpitações

Feocromocitoma Determinações de catecolaminas e seus 
metabólitos em sangue e urina

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

Hipotireoidismo Determinações de T4 livre e TSH

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

Hipertireoidismo Determinações de T4 livre e TSH

Litíase urinária, osteoporose, depressão, letargia, 
fraqueza muscular

Hiperparatireoidismo Determinações de cálcio sérico e PTH

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

Acromegalia Determinação IGF-1 e de hormônio do 
crescimento basal e durante teste de tolerância 
oral à glicose
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Tabela 22 - Medicamentos e drogas, lícitas e ilícitas, relacionadas com o desenvolvimento ou agravamento da hipertensão 
arterial sistêmica

Classe de medicamentos Efeito sobre a PA  
e frequência Ação sugerida

Imunossupressores 

Ciclosporina, tacrolimus Intenso e frequente Inibidor de ECA e antagonista de canal de cálcio 
(nifedipino/anlodipino) 
Ajustar nível sérico 
Reavaliar opções 

Glicocorticoide

Anti-inflamatórios não-esteroides

Inibidores da ciclooxigenase 1 e 
coclooxigenase 2 

Eventual, muito relevante 
com uso contínuo

Observar função renal e informar efeitos adversos

Anorexígenos/Sacietógenos

Anfepramona e outros Intenso e frequente Suspensão ou redução de dose

Sibutramina Moderado, mas pouco 
relevante

Avaliar a redução da pressão arterial obtida com a 
redução de peso

Vasoconstritores, incluindo derivados do ergot Variável, mas transitório Usar por período determinado
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Hormônios

Eritropoietina humana Variável e frequente Avalair hematócrito e dose semanal

Anticoncepcionais orais Variável, prevalência de 
hipertensão até 5%

Avaliar a substituição do método com 
especialistas

Terapia de reposição estrogênica (estrogênios 
conjugados e estradiol)

Variável Avaliar risco e custo-benefício

Hormônio de crescimento (adultos) Variável, uso cosmético Suspensão

Antidepressivos

Inibidores da monoaminoxidase Intenso, frequente Abordar com crise adrenérgica

Tricíclicos Variável e frequente Abordar como crise adrenérgica 
Vigiar interações medicamentosas

Drogas ilícitas e álcool

Anfetamina, cocaína e derivados Efeito agudo, intenso
Dose-dependente

Abordar como crise adrenérgica

Álcool Variável e dose-dependente
Muito prevalente

Vide tratamento não-medicamentoso



147VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010)

Hipertensão e condições clínicas associadas
Diabetes melito

 Metas a serem atingidas: 130/80 mmHg.

 Tratamento medicamentoso: Bloqueadores do SRAA, com ou 
sem a associação dos antagonista dos canais de cálcio. IECA 
associado ao BRA II promove redução da proteinúria. BRA II 
com alisquireno resulta em redução adicional

Síndrome metabólica (sm)/ Obesidade e síndrome metabólica

 Mudanças no estilo de vida e redução de peso corporal.

 Tratamento medicamentoso: Diuréticos tiazídicos em baixas 
doses deve ser o tratamento inicial.

 IECA, BRA II e ACC podem ser usados com segurança, 
isoladamente ou em associações.

Doença Renal Crônica (DRC)

Doença renal crônica estágios 1 e 2

 Prevenção de progressão do dano renal, independentemente 
da classe da medicação anti-hipertensiva utilizada. 

 Bloqueio do SRAA nos pacientes com proteinúria.

Doença renal crônica estágios 3, 4 e 5 (não-dialítica)

 Tratamento medicamentoso: Os diuréticos tiazídicos são mais 
eficazes nos estágios 1, 2 e 3 da DRC, enquanto os diuréticos 
de alça nos estágios 4 e 5. IECAs e/ou BRAs têm comprovada 
eficácia. O duplo bloqueio do SRAA não está indicado nos 
pacientes sem proteinúria.

Transplantados renais

 Tratamento medicamentoso: Os ACC constituem a primeira 
escolha. Os diuréticos podem ser prescritos, mas o seu uso 
requer monitorização dos eletrólitos séricos e da função renal.

Doença arterial coronariana

 Metas: Em pacientes idosos ou diabéticos com DAC obstrutiva 
e evidência de isquemia, reduzir a PAD lentamente e evitar 
valores muito baixos. 

 Tratamento medicamentoso: Betabloqueadores para os 
pacientes com angina ou com infarto do miocárdio prévio, 
exceto se houver contraindicação formal. Os IECA e os 
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PAD > 120 mmHg, ou, ainda, na presença de complicações 
em outros órgãos. Antes da infusão do trombolítico, a PAS 
deve ser < 185 mmHg e PAD < 110 mmHg e mantidos nas 
primeiras 24 horas após a realização da trombólise.

 Tratamento medicamentoso: BRA II previne a recorrência de 
eventos vasculares em pacientes com AVE do tipo isquêmico. 
Labetolol ou lisinopril reduz a mortalidade geral.

Hemorragia intracerebral

 As diretrizes atuais sugerem PA da ordem de 160 x 90 mmHg

BRA II na prevenção primária de pacientes com alto risco 
cardiovascular, DAC estável ou infarto do miocárdio prévio. 
Diuréticos tiazídicos demonstraram proteção contra eventos 
coronarianos. Bloqueadores dos canais lentos do cálcio não 
são recomendados para prevenção secundária.

Acidente vascular encefálico

Acidente vascular encefálico isquêmico

 Metas: PA não deve ser reduzida na fase  aguda do AVE 
isquêmico, a não ser quando a PAS ≥ 200 mmHg e a  
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Introdução

Classificação da indicação

Classe I: Condições para as quais há evidências conclusivas ou, na sua falta, consenso geral de que o procedimento é seguro e útil/eficaz.

Classe II: Condições para as quais há evidências conflitantes e/ou divergência de opinião sobre segurança 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 opiniões a favor.

Classe III: Condições para as quais há evidências e/ou consenso de que o procedimento não é útil/eficaz e, em alguns casos, pode ser prejudicial.

Níveis de evidência científica para indicações de DCEI

Nível A: Dados obtidos a partir de múltiplos estudos randomizados de bom porte, concordantes e/ou de metanálise robusta de estudos 
clínicos randomizados.

Nível B: Dados obtidos a partir de metanálise menos robusta, a partir de um único estudo randomizado ou de estudos não 
randomizados (observacionais).

Nível C: Dados obtidos de opiniões consensuais de especialistas.



151Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI) (2007)

Implante do DCEI

A abordagem inicial antes do implante do DCEI deve constar de:

 Avaliação clínica

 Radiografia

 ECG

 Exames laboratoriais (hemograma, coagulograma, urina tipo I e 
bioquímica básica)

  Ecocardiograma, Holter 24 horas, estudo eletrofisiológico 
(EEF), venografia e outros exames estão indicados quando a 
condição clínica justificar

  Jejum de 6 horas antes do implante, tricotomia, antissepsia 
do local e antibioticoterapia profilática devem ser realizados

 Procedimento de implante

  Realizado sob monitoração contínua da pressão arterial, 
oximetria e ECG

  Sedação, anestesia local ou geral de acordo com o caso

  Escolha do acesso depende de: local de implante do gerador 
(peitoral ou abdominal) e tipo de abordagem venosa (veia 
subclávia ou cefálica) ou epicárdica

 Sistemas de estimulação

  Cabos-eletrodos: pode variar de 1 a 4

  Geradores: uni, bicamerais ou multissítio

 Período de internação para implante

  Geralmente permanece em ambiente hospitalar por 24 horas

 Riscos e complicações

  Os mais frequentes são pneumotórax ou hemotórax, 
hematoma, perda de comando e/ou sensibilidade, 
deslocamento do cabo-eletrodo, alterações na bolsa do 
gerador, infecção e arritmias

 Avaliação no pós-operatório

  Clínica, ECG e eletrônica, incluindo radiografia de tórax

 Recomendações para o implante de DCEI
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Marcapasso (MP) definitivo

Disfunção do nó sinusal (DNS)

Implante de MP definitivo 

Recomendação Classe NE 

Espontânea, irreversível ou induzida por fármacos necessários e insubstituíveis, com síncopes, pré-síncopes 
ou tonturas, ou com insuficiência cardíaca (IC) relacionadas à bradicardia documentada I C

Intolerância aos esforços relacionada à incompetência cronotrópica I C

Espontânea, irreversível ou induzida por fármacos necessários e insubstituíveis, com síncopes, pré-síncopes 
ou tonturas relacionadas com a bradicardia, mas não documentadas IIa C

Síncope de etiologia indefinida, na presença de DNS documentada ao EEF IIa C

Bradiarritmia sinusal que desencadeia ou agrava IC, angina do peito ou taquiarritmias IIb C

Oligossintomáticos com FC crônica < 40 bat/min em vigília IIb C

DNS assintomática ou com sintomas não relacionados à bradicardia III C

DNS com bradicardia sintomática por uso de fármacos não essenciais ou substituíveis III C

NE: nível de evidência
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Escolha do modo de estimulação na DNS

Recomendação Classe NE

AAI,O/R; na presença de condução atrioventricular AV normal I A

DDD,O/R, na presença de bloqueio atrioventricular (BAV) avançado I A

AAI,C/R com reversão automática para DDD,C/R, na presença de BAV avançado intermitente I A

VVI,O/R em idosos, na ausência de condução retrógrada ventrículo-atrial (VA) IIb A

VVI,O/R na presença de condução retrógrada VA; VDDO/R III A

AAI,O/R; na presença de BAV avançado III A

Ativação de sensor de variação de frequência (SVF)

Recomendação Classe NE

SVF dos tipos volume minuto, movimentação e contratilidade miocárdica, respeitando-se os limites 
da cardiopatia, doenças associadas e estilo de vida IIa A

Associação de SVF do tipo volume minuto e movimentação, respeitando-se os limites da cardiopatia, 
doenças associadas e estilo de vida IIa A

SVF rápidos (de movimentação) para pacientes com insuficiência coronária obstrutiva (ICO) ou 
cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (CMHO) III A
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Síndrome do seio carotídeo (SSC) 

Implante de MP definitivo

Recomendação Classe NE

Síncope recorrente em situações que envolvem a estimulação mecânica do seio carotídeo, provocando 
assistolia > 3 s documentada, na ausência de medicamentos depressores da função sinusal ou condução AV I B

Síncope recorrente, não documentada, em situações cotidianas que envolvem a estimulação mecânica do seio 
carotídeo e com resposta cardioinibitória à massagem do seio carotídeo IIa C

Síncope recorrente de etiologia indefinida reprodutível por morte súbita cardíaca (MSC) IIb C 

Resposta cardioinibitória à massagem do seio carotídeo na ausência de manifestações clínicas de baixo fluxo cerebral III C 

Resposta vasodepressora exclusiva, à massagem do seio carotídeo, independentemente das manifestações clínicas III C

Escolha do modo de estimulação para pacientes com SSC

Recomendação Classe NE 

DDD,O/R com função rate drop response I C 

DDI,O/R I C

VVI,O/R IIb C 

Modo de estimulação AAI,O/R III C
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Bloqueio atrioventricular (BAV)

Implante de MP definitivo

Recomendação Classe NE

BAV 1º grau 

Irreversível, com síncopes, pré-síncopes ou tonturas, intra ou infra-His e com agravamento por estimulação 
atrial ou teste farmacológico IIa C

Com sintomas consequentes ao acoplamento AV anormal IIb C

Assintomático III C

BAV 2º grau

Permanente ou intermitente, irreversível ou por drogas necessárias e insubstituíveis, independentemente do 
tipo e da localização, com sintomas hipofluxo cerebral ou IC por bradicardia I C

Tipo II, QRS largo ou infra-His, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível I C

Flutter ou fibrilação atrial (FA) com resposta ventricular baixa, com sintomas de hipofluxo cerebral ou IC por 
bradicardia I C

Tipo avançado, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível ou persistente após 15 dias de 
cirurgia cardíaca ou infarto agudo do miocárdio (IAM) IIa C

Tipo II, QRS estreito, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível IIa C
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Flutter ou FA, assintomático, com frequência média < 40 bpm em vigília, irreversível ou por fármaco 
necessário e insubstituível IIa C

Tipo avançado, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível não relacionado à cirurgia 
cardíaca ou IAM IIb C

Tipo 2:1, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível associado a arritmias ventriculares que 
necessitam de tratamento medicamentoso com fármacos insubstituíveis depressores da condução AV IIb C

Tipo I, assintomático, com normalização da condução AV com exercício ou atropina intravenosa (IV) III C

BAV do 3º grau (total)

Permanente ou intermitente, irreversível, de qualquer etiologia ou local, com sintomas de hipofluxo cerebral 
ou IC consequentes à bradicardia I C

Assintomático, consequente a IAM, persistente > 15 dias I C

Assintomático, com QRS largo após cirurgia cardíaca, persistente > 15 dias I C

Assintomático, irreversível, QRS largo ou intra/infra-His, ou escape infra-His I C 

Assintomático, irreversível, QRS estreito, indicação de antiarrítmicos depressores do ritmo de escape I C

Adquirido, irreversível, assintomático, frequência cardíaca (FC) média < 40 bpm na vigília, pausas > 3 
segundos e sem resposta adequada ao exercício I C

Irreversível, assintomático, com assistolia > 3 segundos na vigília I C

Irreversível, assintomático, com cardiomegalia progressiva I C

Congênito, assintomático, QRS largo, cardiomegalia progressiva ou com FC inadequada para a idade I C
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Adquirido, assintomático, de etiologia chagásica ou degenerativa I C

Irreversível, permanente ou intermitente, consequente à ablação do nó AV I C

Consequente à cirurgia cardíaca, assintomático, persistente > 15 dias, QRS estreito ou escape nodal e boa 
resposta cronotrópica IIa C

Consequente à cirurgia cardíaca sem perspectiva de reversão < 15 dias IIa C

Congênito assintomático, QRS estreito, má resposta cronotrópica, sem cardiomegalia, com arritmia 
ventricular expressiva ou QT longo IIa C

Congênito, QRS estreito, boa resposta cronotrópica, sem cardiomegalia, com arritmia ventricular 
expressiva ou QT longo IIb C 

Congênito, assintomático, QRS estreito, com frequência apropriada para a idade e aceleração adequada ao 
exercício, sem cardiomegalia,  arritmia ventricular e QT longo III C

Transitório por ação medicamentosa, processo inflamatório agudo, cirurgia cardíaca, ablação ou outra 
causa reversível III C
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Bloqueio atrioventricular (BAV)

Escolha do modo de estimulação em pacientes com BAV

Recomendação Classe  NE

DDD,O/R com DNS e átrio estável I A

DDD,O/R com condução retrógrada VA I B

VVI,C/R com FA permanente I B

DDD,O/R com função sinusal normal sem condução retrógrada VA IIa B

VVI,C/R sem condução retrógrada VA IIa B

VDD,O com átrio estável e função sinusal normal IIa B

AAI,O/R; VVIO/R com condução retrógrada VA III B

VDD,O com átrio instável ou com DNS III B
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Bloqueio intraventricular (BIV) 

Implante de MP definitivo

Recomendação Classe NE 

Bloqueio de ramo bilateral alternante documentado com síncopes, pré-síncopes ou tonturas recorrentes I C

Intervalo básico eletrofisiológico (HV) > 70 ms espontâneo ou com bloqueio intra ou infra-His induzido por 
estimulação atrial ou teste farmacológico, em pacientes com síncopes, pré-síncopes ou tonturas, sem causa 
determinada 

IIa C

Pacientes assintomáticos com intervalo HV > 100 ms espontâneo  IIa C

Bloqueios de ramo ou bifascicular, associados ou não a BAV de 1º grau, com síncopes sem documentação 
de BAVT paroxístico, afastadas de  outras causas IIa C

Bloqueio de ramo bilateral, assintomático IIb C

Bloqueios de ramo ou bifascicular assintomáticos, de qualquer etiologia, com ou sem BAV, de 1º grau III C

Escolha do modo de estimulação no BIV

Recomendação Classe NE 

VVI,O/R com FA permanente I B

DDD,O/R com DNS I B
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DDD,O/R com condução retrógrada VA I B

DDD,O/R com função sinusal normal sem condução retrógrada VA IIa C

VVI,O/R sem condução retrógrada VA IIa C

VDD,O com átrio estável e função sinusal normal IIa C

AAI,O/R III B

VVIO/R com condução retrógrada VA III B

VDD,O com átrio instável ou DNS III B

Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (CMHO) 

Recomendações para implante de MP definitivo

Recomendação Classe NE 

Pacientes sintomáticos, com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo (VE) em repouso ou 
provocada, refratários ao tratamento farmacológico sem indicação primária de cardioversor desfibrilador 
implantável (CDI) 

IIb C

Pacientes com a forma não obstrutiva III C

Pacientes assintomáticos ou controlados por tratamento farmacológico III C

Pacientes com indicação de CDI III C
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Síndromes neuromediadas (SNM) ou vasovagais

Recomendação Classe NE 

Síncope neurocardiogênica

Orientação sobre riscos e prognóstico I C

Evitar fatores desencadeantes e reconhecer pródromos I C

Manobras de contrapressão muscular I C

MP definitivo, (rate drop response) para síncopes recorrentes por hipersensibilidade do seio carotídeo 
(forma cardioinibitória) I B

Expansão de volemia (maior ingestão de sal; água; dormir em tilt; exercícios físicos) IIa C

Tilt training IIa C

MP definitivo na síncope associada a importante componente cardioinibitório, de preferência detectado 
durante condição clínica espontânea (loop recorder), claramente refratário ao tratamento com medidas 
gerais e farmacológicas 

IIa C

Betabloqueador para síncope com importante componente cardioinibitório III C
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Cardioversor desfibrilador implantável (CDI)

Prevenção primária da morte súbita cardíaca em pacientes com cardiopatia estrutural

Recomendação Classe NE 

IAM > 40 dias ou cardiopatia isquêmica crônica, tratamento farmacológico ótimo, sem isquemia 
miocárdica passível de tratamento por revascularização e expectativa de vida > 1 ano com: 

• Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) ≤ 35% e classe funcional (CF) II-III, ou FEVE ≤ 30% e CF 
I, II ou III I A 

• FEVE ≤ 40%, taquicardia ventricular não sustentada (TVNS) espontânea e taquicardia ventricular 
sustentada (TVS) indutível ao EEF I B

Cardiomiopatia dilatada não isquêmica, CF II-III, FEVE ≤ 35% e expectativa de vida > 1 ano IIa A

Cardiopatia isquêmica ou não isquêmica, CF III-IV, FEVE ≤ 35%, QRS ≥ 120 ms, com indicação de terapia 
de ressincronização cardíaca (TRC) e expectativa de vida > 1 ano IIa B

Cardiopatia passível de correção cirúrgica ou percutânea III B

Cardiopatia isquêmica e FEVE ≥ 35% III B
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Prevenção secundária da MSC em pacientes com cardiopatia estrutural

Recomendação Classe NE 

Implante de CDI na prevenção secundária de MSC em pacientes com cardiopatia estrutural

Parada cardíaca (PCR) por TV/FV de causa não reversível, FE ≤ 35% e expectativa de vida > 1 ano I C 

TVS espontânea com comprometimento hemodinâmico ou síncope, de causa não reversível, FE ≤ 35% e 
expectativa de vida > 1 ano I A

PCR por TV/FV de causa não reversível, FE ≥ 35% e expectativa de vida > 1 ano IIa B

TVS espontânea, de causa não reversível, FE ≥ 35%, refratária a outras terapêuticas e expectativa de 
vida > 1 ano IIa B

Síncope de origem indeterminada com indução de TVS hemodinamicamente instável e expectativa > 1 ano IIa B

TV incessante III C
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Cardioversor desfibrilador implantável (CDI)

Implante de CDI em situações especiais

Recomendação Classe NE

Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC) - Recomendações para implante de CDI 
em pacientes com TVPC

Pacientes com TVPC, sobreviventes de PCR, com expectativa de vida > 1 ano I C

Pacientes com TVPC com síncope ou TVS, apesar do uso de betabloqueador em dose máxima tolerada e 
expectativa de vida de > 1 ano IIa C

Pacientes com TVPC, contraindicação para betabloqueador e expectativa de vida > 1 ano IIa C 

Pacientes com TVPC assintomática, com boa resposta ao tratamento com betabloqueador III C

Síndrome de QT longo congênito (SQTLc) - Recomendações para implante de CDI em pacientes com SQTLc

Pacientes com SQTLc, pós-PCR e expectativa de vida > 1 ano I A

Pacientes com SQTLc com síncope ou TVS, apesar de betabloqueador em dose máxima tolerada e 
expectativa de vida > 1 ano IIa B

Pacientes com SQTLc com contraindicação para betabloqueador e expectativa de vida > 1 ano IIa C

Pacientes com SQTLc do tipo LQT2 ou LQT3 e expectativa de vida de > 1 ano IIb C
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Pacientes assintomáticos sem diagnóstico específico por análise genética III C 

Síndrome de Brugada (SB) - Recomendações para implante de CDI em pacientes com SB

Pacientes com SB, pós-PCR e expectativa de vida > 1 ano I C

Pacientes com SB e alterações ECG espontâneas, síncope e expectativa de vida > 1 ano IIa C

Pacientes com SB e documentação de TVS sem PCR e expectativa de vida > 1 ano IIa C

Pacientes com SB e alterações ECG induzidas por fármacos, síncope de origem indeterminada e expectativa 
de vida > 1 ano IIb C

Pacientes com SB assintomáticos e sem fatores de risco documentados III C

Cardiomiopatia hipertrófica (CMH) - Recomendações para implante de CDI em pacientes com CMH

CMH com FV/ TV sustentada de causa não reversível e expectativa de vida > 1 ano I B

CMH ≥ 1 fator de risco maior para MSC e expectativa de vida > 1 ano IIa C

Pacientes com CMH sem fatores de risco III C

Cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito (CAVD) - Recomendações para implante de CDI em pacientes com CAVD

CAVD com FV/ TV sustentada de causa não reversível e com expectativa de vida > 1 ano I B

CAVD com doença extensa, com envolvimento do VE e história familiar de MSC em 1 ou mais membros, ou 
síncope de origem não determinada e com expectativa de vida > 1 ano IIa C

CAVD assintomáticos, sem fatores de risco III C
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Ressincronizador cardíaco (RC)

Implante de ressincronizador cardíaco

Recomendação Classe NE

FE ≤ 35%, ritmo sinusal, IC CF III ou IV, tratamento otimizado e QRS > 150 ms I A

FE ≤ 35%, ritmo sinusal, IC CF III ou IV, tratamento otimizado, QRS 120 a 150 ms e comprovação de 
dissincronismo por método de imagem I A

FE ≤ 35%, IC CF III ou IV, tratamento otimizado, dependentes de MP convencional, com QRS > 150 ms 
ou com dissincronismo documentado por método de imagem IIa B

FE ≤ 35%, FA permanente, IC CF III ou IV, tratamento otimizado e QRS > 150 ms IIa C

FE ≤ 35%, FA permanente, IC CF III ou IV, tratamento otimizado e QRS de 120 a 150 ms com 
comprovação de dissincronismo por método de imagem IIa C

FE ≤ 35%, ritmo sinusal, IC CF III ou IV, tratamento otimizado e QRS < 120 ms com comprovação de 
dissincronismo por método de imagem IIb C

Pacientes com indicação de MP quando a estimulação ventricular é imprescindível, FE ≤ 35% e IC CF III ou IV IIb C

Pacientes com cardiomiopatia dilatada e IC sob tratamento não otimizado ou com boa resposta 
terapêutica, independentemente da presença de distúrbio de condução III A
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Recomendações especiais

Remoção de cabo-eletrodo do DCEI

Remoção de cabo-eletrodo de DCEI

Recomendação Classe*

Sepse, inclusive endocardite, decorrente de infecção do sistema de estimulação ou quando porções intravasculares 
do cabo-eletrodo não podem ser assepticamente isoladas da loja I 

Arritmias graves secundárias a fragmentos de cabo-eletrodo retidos  I

Cabo-eletrodo, fragmento ou parte de ferramenta de remoção retidos com risco de vida I

Eventos tromboembólicos importantes, provocados por fragmentos ou cabo-eletrodo retido I

Obstrução de todos os acessos venosos em casos de implante de novo cabo-eletrodo transvenoso I

Cabo-eletrodo que interfere no comportamento do DCEI implantado I

Infecção de loja, erosão de pele sem a porção transvenosa, quando o cabo-eletrodo pode ser isolado e retirado por 
incisão limpa, totalmente isolada da região infectada IIa

Infecção não identificada por avaliação minuciosa IIa

Dor crônica na loja do DCEI ou inserção do cabo-eletrodo com sério desconforto, não controlável com medicação 
ou sem remoção do cabo-eletrodo IIa
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Cabo-eletrodo que interfira no tratamento de neoplasia IIa

Lesão traumática na inserção do cabo-eletrodo, cuja presença implique dificuldade para a reconstrução da lesão IIa

Cabo-eletrodo que prejudique a via de acesso para a instalação de outro DCEI IIa

Cabo-eletrodo considerado sem função, em paciente jovem IIa

Calcificação visível à radiografia do tórax, envolvendo o cabo-eletrodo no átrio ou veia cava superior  IIb

Impossibilidade de contar com o equipamento necessário  IIb

Paciente sem condições para toracotomia de salvamento  IIb

Conhecimento prévio de que o eletrodo está fora do sistema venoso IIb

Condições em que o risco da remoção é maior que o benefício III

Cabo-eletrodo único abandonado em paciente idoso III

Cabo-eletrodo íntegro reutilizável em eventual troca de gerador, com histórico confiável III

*Níveis de evidência: informação não contemplada no documento original.
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Interferência sobre o DCEI

Classificação de interferência eletromecânica (IEM) sobre DCEI, grau de risco e recomendações

 Aceitável - segura e inofensiva, não há riscos de provocar danos

 Aceitável com riscos: pode provocar danos e não há consenso sobre riscos e segurança, mesmo sob cuidados específicos de 
proteção

 Inaceitável: consenso geral de que são prejudiciais e, exceto em condições muito especiais, são proibitivas

Aceitável

 Eletrodomésticos em geral

 Escadas rolantes e portas automáticas

 Automóveis, ônibus, aviões, motocicletas

Aceitável com riscos

 Colchões magnéticos e mini-ímãs (Neodymium-ironboron, por 
exemplo, fecho de colar)

 Telefones celulares, telefones sem fio, blue tooth, walkie talkie, 
wireless ou Wi-Fi

 Antenas de telefonia celular

 iPod MP3

 Eletrocautério

 Radiação terapêutica

 Desfibrilação externa

 Ablação por radiofrequência (RF) e mapeamento 
eletroanatômico magnético

 Litotripsia

 Aparelhos que produzem vibração mecânica

 Sistemas de detecção de metais e antifurto

 Estimulação transcutânea, eletroacupuntura
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 Radares de navegação, radares militares

 Torres de transmissão de energia elétrica

 Campos eletromagnéticos por grandes fontes, amplificadores 
de som e caixas acústicas de grande porte

 Campos eletromagnéticos por subestações de transformação 
e linhas de transmissão de alta tensão são locais de intenso 
campo eletromagnético

 Profissional da área de montagem de TV e de equipamentos 
de solda por radiofrequência

 Esportes e esforços físicos em geral

 Mecânico de automóveis

 Aparelho de diatermia dental

 Secador de cabelo

Inaceitável

 Ressonância nuclear magnética

 Medidor de gordura corporal

Referências bibliográficas: consultar o texto original da diretriz - http://publicacoes.cardiol.br
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Grupo I

I - Prevenção dos principais fatores de risco:

1 - Diabetes

Recomendação Classe NE

Mudança de estilo de vida e controle de fatores de risco I C

Controle glicêmico para prevenir complicações I C

Meta de HbA1c: < 7% para idosos saudáveis e 8% para idosos frágeis  
ou expectativa de vida < 5 anos I C

NE: nível de evidência
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Gráfico 1 - Sequência terapêutica para manejo do DM tipo 2 segundo glicemia de jejum
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2 - Tabagismo 

 Recomendação Classe NE 

O abandono do tabagismo é indicado I C

Utilização de abordagem multidisciplinar I C

Adesivos transdérmicos ou goma de mascar de nicotina e/ou bupropiona podem ser utilizados IIa C

3 - Obesidade

 Recomendação Classe NE 

Critérios diagnósticos em idosos:  Peso normal: IMC 18,5-27; Sobrepeso: IMC > 27-29,9; Obesidade: IMC >30; 
Circunferência abdominal: 102 em homens e 88 em mulheres;   
Relação cintura-quadril: em homens > 0,99 cm; mulheres >0,97 cm.

Dieta hipocalórica e exercício físico precedido por avaliação médica I B 

4 - Sedentarismo/Atividade física

Recomendação Classe NE 

Recomenda-se exercício físico I A

Avaliação pré-exercício: Exame clínico e ECG. (I, C); ecocardiograma, teste de esforço ou cintilografia 
miocárdica em paciente de médio risco ou em exercício moderado a intenso IIa C
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5 - Dislipidemia

Meta de LDL-c em idosos com um fator de risco: ≤130 mg/dL 

• Nível de LDL-c para modificação do estilo de vida, com tratamento farmacológico opcional: 130-159 mg/dL 
• Nível de LDL-c para modificação do estilo de vida e tratamento farmacológico: ≥ 160 mg/dL

Meta de LDL-c em idosos de alto risco: ≤ 100 mg/dL

Idoso de alto risco é identificado pela presença de multiplos FR:  
• Nível de LDL-c para modificação do estilo de vida e tratamento farmacológico: ≥ 100 mg/dL

Meta de LDL-c em idosos de risco muito alto: ≤ 70 mg/dL

Idoso de risco muito alto é identificado pela presença de DAC associada a um ou mais fatores de risco de difícil correção, como 
diabetes ou tabagismo; ou com síndrome coronária aguda: 
• Nível de LDL-c para modificação do estilo de vida, com tratamento farmacológico opcional: 70-99 mg/dL
• Nível de LDL-c para modificação do estilo de vida e tratamento: ≥ 100 mg/dL

Meta de HDL-c: > 40 mg/dL

Meta de triglicéridios: ≤150 mg/dL
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 Recomendação Classe NE 

Dieta e atividade física para dislipidemia I A

Estatina se LDL elevado para prevenção primária e secundária I A

Atividade física e niacina se HDL-c reduzido isolado IIa C

Estatinas se LDL-c elevado e triglicerídios < que 400 mg/dL IIa C

Fibratos se triglicerídios em jejum > 400 mg/dL IIa C

6 - Pesquisa de aterosclerose subclínica

Recomendação Classe NE

Ultrassonografia das 
artérias carótidas

Obstrução da carótida > 50% determina aterosclerose significativa e, portanto, 
alto risco de eventos coronários I C

Considera-se como fator agravante quando houver aumento da espessura 
íntima-média da carótida, sem obstruções acima de 50% com elevação da 
categoria de risco superior

IIa C

Escore de cálcio Escore zero associa-se à possibilidade nula da ocorrência de evento. Se o 
escore de cálcio for acima > 400, o paciente deve ser considerado alto risco e 
tratado agressivamente 

IIa C

Índice tornozelo-braquial Índice tornozelo-braquial < 0,9 associa-se a maior risco de complicações 
cardiovasculares, como morte e IAM. Recomenda-se pesquisa desse índice 
em idosos 

IIa C
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Aneurisma de aorta 
abdominal 

Determina alta probabilidade de doença aterosclerótica em outros territórios. 
Recomenda-se ultrassom de abdome para aqueles que têm exame clínico sugestivo 
e a cada 5 anos para: (1) todos os homens entre 60-85 anos; (2) mulheres de 60-85 
anos com FR cardiovascular; (3) homens ou mulheres > 50 anos com história familiar 
de aneurisma de aorta abdominal 

IIa C

PCR de alta sensibilidade Útil em pacientes de risco intermediário (entre 10%-20%) para melhorar a 
estratificação de risco I C

Monitorização de efeitos da terapêutica ao longo do tempo em prevenção 
primária ou secundária com base na PCR são insuficientes III C

II - Doença cardiovascular na mulher

Prevenção cardiovascular em mulheres

Recomendação Classe NE

Abandono do tabagismo, prática de atividade física regular, reabilitação para idosas que apresentaram 
evento cardiovascular I C 

Dieta rica em frutas, fibras e vegetais; o consumo de peixe deve ser feito > 2 vezes por semana. Gorduras 
saturadas em, no máximo, 10% da energia total diária e gorduras trans-saturadas devem ser evitadas. O 
consumo de álcool deve ser limitado a, no máximo, 1 dose por dia

I C
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Ingestão de proteína da soja (25 gramas /dia) pode reduzir o colesterol e, portanto, pode ser considerada 
como auxiliar no tratamento da hipercolesterolemia. IIa C

Ácidos graxos ômega-3: Podem ser utilizados como terapia adjuvante na hipertrigliceridemia ou em 
substituição a fibratos, niacina ou estatinas em pacientes intolerantes. IIb C

Ácido acetilsalicílico (AAS) 75-325 mg/dia em todas as mulheres de alto risco I A

Clopidogrel 75 mg/dia em todas as mulheres de alto risco com intolerância ao AAS I C

AAS em todas as mulheres > 65 anos, se os riscos de sangramento digestivo forem menores que o risco de 
acidente vascular cerebral IIa C

Suplementos antioxidantes - vitaminas C, E e betacaroteno  III A

AAS em mulheres < 65 anos III B

Terapêutica de reposição hormonal (TRH) em mulheres idosas: > 60 anos não se indica TRH. Para aquelas que estejam em uso prévio de TRH, recomenda-
se, a partir dos 60 anos, que seja realizada tentativa de suspensão a cada 6 meses até a retirada com sucesso
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III - Doença aterosclerótica não coronariana

A - Doença carotídea assintomática

Recomendação Classe NE

Pacientes com estenose de 70%-99% podem ser indicados para endarterectomia (EAC) I C

Pacientes com estenose de carótida interna ≥ 80%, de alto risco para AVE, com contraindicações para 
endarterectomia, podem ser considerados para angioplastia 

II C

Não se recomenda intervenção em carótida externa, exceto em casos selecionados III C

Não se recomenda intervenção em indivíduos com estenose de carótida interna < 70% (comprovado por 2 
métodos) e baixo risco de evento cerebrovascular por aterosclerose 

III C

Não se recomenda ATC em pacientes com estenose assintomática da carótida interna e lesão < 80% III C
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B - Doença carotídea sintomática (evento isquêmico cerebral há < 6 meses.)

Recomendação Classe NE

Recomenda-se endarterectomia em sintomáticos com estenose de 70%-99% realizada apenas em centros 
com taxa de complicações perioperatórias (AVE ou morte) < 6% 

I C

Recomenda-se EAC em estenose de 50%-69%, principalmente para homens com sintomas hemisféricos 
recentes e placas complexas 

I C

Recomenda-se que a EAC seja executada preferencialmente em até 2 semanas após o evento isquêmico 
cerebral agudo 

IIa C

Recomenda-se angioplastia com estenose > 70%. Deve ser indicada preferencialmente em estenose 
carotídea sintomática grave e de alto risco para EAC, estenose cirurgicamente inacessível, reestenose após 
EAC, estenose pós-radiação e pacientes com traqueostomia ou esofagostomia 

IIb C 

Não se recomenda EAC para estenose < 50% III C
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C - Aneurisma de aorta torácica (AAT)

Recomendação Classe NE

Recomenda-se controle agressivo da PA e da dislipidemia I C

Betabloqueadores podem ser usados para reduzir a velocidade de expansão do AAT IIa C

Tomografia computadorizada, em todos os indivíduos com suspeita de AAT e que não apresentem 
contraindicações para uso de contraste, para diagnóstico e controle evolutivo; diagnóstico em quadros de 
ruptura e dissecção 

I C

Ressonância magnética para diagnóstico e controle dos AAT, nos casos em que a tomografia está 
contraindicada por alergia ao contraste iodado I C

Ecocardiografia transtorácica em todos os portadores de AAT, para avaliação da anatomia das valvas e da 
função ventricular esquerda; diagnóstico da AAT e seguimento evolutivo I C

Ecocardiografia transesofágica para diagnóstico das dores torácicas, visualização de úlceras penetrantes de 
aorta, hematomas e dissecções agudas de aorta torácica I C

Aortografia em pacientes direcionados a endopróteses vasculares I C

Tratamento cirúrgico em idosos assintomáticos

Idosos portadores de AAT ascendente com diâmetro > 5,5 cm I C

Idosos portadores de AAT ascendente com diâmetro > 5,0 cm, se houver crescimento anual > 1,0 cm ou 
semestral > 0,5 cm I C
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Idosos portadores de AAT ânulo/ascendente associado à valva aórtica bicúspide com diâmetro > 5,0 cm ou 
progressão das dimensões > 0,5 cm/ano I C

Idosos com AAT ânulo/ascendente associado à valva aórtica bicúspide com diâmetro > 4,5 cm e 
insuficiência aórtica associada I C

Não se deve realizar cirurgia em indivíduos com curta expectativa de vida ou com graves comorbidades que 
possam elevar o risco cirúrgico a níveis proibitivos, sem a anuência do paciente III C

Não se deve realizar ressonância magnética na fase de dissecção aguda e em pacientes claustrofóbicos, 
portadores de marca-passo definitivo ou temporário e de implantes metálicos cerebrais III C

Tratamento cirúrgico em idosos sintomáticos

Aos portadores de AAT com sintomas de dor ou compressão de estruturas adjacentes I C

Aos portadores de AAT associado à insuficiência aórtica sintomática I C

Aos pacientes com AAT e história de embolia por trombo mural I C

Pacientes com rotura ou dissecção de aneurisma de aorta do tipo A de Stanford (dissecção da aorta 
ascendente) devem ser submetidos à cirurgia de imediato I C

Pacientes com dissecção crônica de AAT descendente, com complicações e com anatomia favorável, 
podem obter benefício com procedimentos abertos convencionais ou endovasculares IIb C
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D - Aneurisma de aorta abdominal (AAA)

Recomendação Classe NE

Idosos assintomáticos

Correção cirúrgica em homens com AAA infra ou justarrenal >5,5 cm e mulheres com AAA > 5,0 cm I C

Submeter homens com AAA infrarrenal entre 4,0-5,4 cm e mulheres com 4,0-4,9 cm à USG ou TC a cada 
6-12 meses para detectar expansão do aneurisma I C

Correção cirúrgica com AAA > 5,0 cm com > 1,0 cm por ano ou > 0,5 cm por semestre I C

A correção cirúrgica pode ser benéfica aos homens portadores de AAA infrarrenal ou justarrenal com 
diâmetros entre 5,0-5,4cm IIa C

Cirurgia em idoso com AAA suprarrenal ou toracoabdominal tipo IV, > 5,5 cm. É recomendável monitorar 
por USG a cada 2 anos com diâmetro < 4,0 cm IIa C

Idosos sintomáticos

Cirurgia em pacientes com AAA sintomático, independentemente do diâmetro do aneurisma I C

Correção cirúrgica aberta dos AAA infrarrenal em pacientes com risco cirúrgico baixo ou médio. Em 
pacientes submetidos à cirurgia endovascular do AAA infrarrenal, realizar exames de imagem periódicos, para 
monitorar vazamentos ou a redução e estabilidade do saco aneurismático excluído 

I C

É justificável indicar correção endovascular de AAA infrarrenal em pacientes de alto risco para cirurgia aberta. 
A correção endovascular de AAA infrarrenal pode ser considerada em indivíduos de baixo ou médio risco 
cirúrgico. Os betabloqueadores podem ser considerados no tratamento clínico dos pacientes com AAA, a fim 
de reduzir seu grau de expansão 

IIa C
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E - Doença arterial periférica de membros inferiores

Recomendação Classe NE 

Rastreamento da DAP 

Anamnese Pesquisar dificuldade de marcha, claudicação, dor isquêmica em repouso e feridas que 
não cicatrizam, em indivíduos com ≥ 65-69 anos com pelo menos 1 fator de risco e em 
todos os idosos com mais de 70 anos 

I C 

ITB (manual ou 
ausculta com Doppler) 

Realizar exame dos membros inferiores e medida do ITB, na população de risco para 
DAP, listada no item VII, visando a tratamento para redução do risco de infarto do 
miocárdio, acidente vascular cerebral e morte 

IIa C 

Controle de fatores de risco 

Diabetes Controle agressivo do diabetes (hemoglobina glicada A1c < 7%.) I C 

Orientar nos cuidados com pés: calçados adequados, podiatria, inspeção diária, uso de 
hidratantes tópicos e tratamento imediato de lesões de pele I C 

Tabagismo Orientação sobre interrupção do tabagismo e encaminhamento a programa de 
apoio,terapia comportamental e farmacológica (nicotina e bupropiona) I C 

Dislipidemia 
 

Modificação dietética e estatinas para controle de colesterol I A

Estatina, fibratos e/ou niacina para baixar triglicérides e aumentar HDL-c IIa C 

Hipertensão arterial Pressão arterial < 140/90 mmHg ou  < 130/80 mmHg, na presença de diabetes, 
insuficiência renal I C 
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Hipertensão arterial Inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA) e diuréticos tiazídicos para iniciar 
o tratamento da hipertensão I C 

Betabloqueadores não estão contraindicados em portadores de DAP na ausência de 
isquemia grave do membro IIa C 

Redução risco CV 

Anti-plaquetário AAS 75 a 325 mg para reduzir risco cardiovascular em portadores de DAP I A

Clopidogrel (75 mg/dia) como alternativa ao AAS. Nos casos nos quais o clopidogrel não 
possa ser utilizado, usar ticlopidina (500 mg/dia) I C 

Anti-plaquetário Terapia antiplaquetária no pré-operatório da cirurgia ou procedimento endovascular para 
tratamento da DAP. Manter indefinidamente I C 

Estatinas 
 

Estatina em DAP para atingir LDL-c < 100 mg/dL I C

Estatina para pacientes com DAP e doença arterial em outro território (coronário, 
cérebro-vascular etc.) para atingir  LDL-colesterol < 70 mg/dL I C 

Inibidores da ECA 
 

Pode ser usado para reduzir evento cardiovascular em DAP sintomática I B 

Pode ser usado para reduzir evento cardiovascular em DAP assintomática I C 

Tratamento da claudicação intermitente 

Exercícios 
supervisionados 
 

Programa de exercícios preferencialmente supervisionado deve fazer parte do tratamento 
inicial da claudicação intermitente I C 
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Exercícios 
supervisionados

Programas mais efetivos utilizam treinamento em esteira ou caminhada em pista, de 
intensidade suficiente para provocar claudicação, seguidos por repouso e recomeço 
do exercício. Sessões de 30 a 60 minutos, ≥ 3 vezes por semana, por no mínimo 12 
semanas 

I C 

Cilostazol Cilostazol 100 mg duas vezes ao dia para alívio de claudicação, melhora da capacidade 
funcional. Contraindicação: insuficiência cardíaca I C
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Grupo II - Insuficiência cardíaca no idoso 

Disfunção sistólica: tratamento não farmacológico

Recomendação Classe NE

Nutrição e monitoração do peso corpóreo I C

Em hiponatremia dilucional (Na < 130 mEq/L), a restrição hídrica é necessária IIa C

Restrição de sódio: dieta com 4,0 g de NaCl é alvo para insuficiência cardíaca leve e moderada. Dieta com 2,0 g 
de NaCl deve ser restrita aos casos mais graves IIa C

Álcool deve ser evitado IIa C

Atividade física: É importante atentar para os riscos da imobilidade em idosos pela possibilidade de 
complicações, como declínio da capacidade funcional, perda dos reflexos vasomotores posturais, atrofias 
musculares, osteoporose, retenção urinária, obstipação intestinal e infecções pulmonares 

I B

Imunização: Os idosos com IC crônica devem ser imunizados contra influenza e pneumococo

Disfunção sistólica tratamento farmacológico

Recomendação Classe NE

Digitálicos: primeira linha no tratamento da IC associada à FA I B 

Digitálicos: Em pacientes com ritmo sinusal, é útil para melhorar os sintomas, bem como reduzir as 
hospitalizações por IC IIa A
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Inotrópicos não digitálicos: agonistas beta-adrenérgicos (dobutamina) e inibidores da fosfodiesterase 
(milrinone), utilizados por curto prazo, podem ser úteis em algumas condições: IC aguda, síndrome de baixo 
débito, após IAM, após cirurgia de revascularização miocárdica e IC refratária ao tratamento convencional 

IIb C

Diuréticos: são os únicos capazes de controlar a retenção de fluidos e o balanço de sódio na IC I C

A espironolactona deve ser considerada em IC III/IV, com potássio < 5,0 mEq/L e creatinina < 2,5 mg/dL para 
homens e 2,0 para mulheres. É recomendação III C não haver uso concomitante, especificamente em idosos, 
de 3 drogas: IECA, BRA e inibidores de aldosterona 

III C

Inibidores da ECA - devem ser iniciados em todos os pacientes sem contraindicações I A

Bloqueadores dos receptores de angiotensina II:

• Indicação em portadores de IC crônica com disfunção sistólica com intolerância aos IECA ou em 
substituição aos IECA I A

• A associação IECA/BRA não deve ser usada rotineiramente III A

Betabloqueadores: Devem ser usados em pacientes com IC crônica, CF II/IV, FE < 0,40, estáveis e com doses 
adequadas de diuréticos, além dos IECA, com ou sem digital I A

Vasodilatadores: em pacientes que não podem usar IECA ou BRA IIa B

Vasodilatadores: As diretrizes também recomendam o uso da associação para reduzir hospitalizações por IC IIa B

Vasodilatadores: Aumentar a função ventricular e a tolerância ao exercício IIa A
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Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP)

Recomendação Classe NE

Tratamento de pacientes com ICFEP

Controle adequado da HAS I A

Controle da frequência ventricular em pacientes com FA I B

Diuréticos para o controle da congestão pulmonar e edema periférico I C

Revascularização miocárdica é aconselhável em pacientes com ICFEP e doença arterial coronária, cuja isquemia 
miocárdica comprovada seja a causa de alterações da função cardíaca 

IIa C

A restauração do ritmo sinusal em pacientes com FA poderá melhorar os sintomas IIb C

O uso de betabloqueadores, IECA, BRA ou antagonistas de canal de cálcio em hipertensos controlados pode ser 
eficaz para minimizar os sintomas 

IIa C

O uso de digital não está bem estabelecido, exceto em presença de FA com alta resposta IIb C
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Anticoagulantes

Na existência de FA não ocasionada por valvopatias, o risco de tromboembolismo deve ser calculado pelo escore CHADS 2 em que se 
atribui uma pontuação a cada um dos seguintes fatores: insuficiência cardíaca -1; HAS -1; idade > 75 anos -1; diabetes -1; antecedentes 
de AVE e/ou AIT -2.

Os resultados avaliam o risco de eventos/pacientes/ano:

 0 – 1: risco baixo e não há necessidade de anticoagulação oral;

 2 – 3: risco moderado e necessidade de anticoagulação oral;

 4 – 6: risco alto e necessidade de anticoagulação oral (IIa, C).

Antiarrítmicos

Recomendação Classe NE

Na IC com FA, a reversão, quando indicada, deve ser feita com amiodarona, e para prevenir sua recorrência IIa C 

Quando se opta pelo controle da frequência cardíaca e há disfunção sistólica, deve-se utilizar betabloqueadores 
(carvedilol, succinato de metoprolol ou bisoprolol) e/ou digoxina I C 

Na presença de ICFEP e FA, o controle da frequência pode ser obtido com bloqueadores dos canais de cálcio 
(não diidropiridínicos) e/ou digoxina I C 

Na presença de arritmia ventricular complexa, o tratamento farmacológico, quando indicado, deve ser feito 
com amiodarona I C
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Marca-passo/ Ressincronizador/ Desfibrilador

Recomendação Classe NE

Indicações para ressincronizador cardíaco

FE < 35%, QRS > 0,12 segundos e ritmo sinusal, para o tratamento da ICC em classe funcional III 
ou IV ambulatorial, associado à terapia farmacológica ótima 

I A

FE < 35%, QRS > 0,12 segundos e ritmo de fibrilação atrial para o tratamento da ICC em classe 
funcional III ou IV ambulatorial, associado à terapia farmacológica ótima 

IIa C

FE < 35% em classe funcional III ou IV ambulatorial em pacientes que estão recebendo terapia 
farmacológica ótima e têm dependência de estimulação ventricular 

IIa C

FE < 35% em classe funcional III ou IV ambulatorial em pacientes que estão recebendo terapia 
farmacológica ótima e que serão submetidos a implante de MP definitivo ou desfibrilador 
implantável, cuja dependência de estimulação ventricular é previsível 

IIb C

O ressincronizador não está indicado em pacientes assintomáticos com redução da fração de 
ejeção na ausência de outra indicação de estimulação ventricular 

III C

O ressincronizador cardíaco não está indicado em pacientes cujo estado funcional e expectativa 
de vida estão limitados por doença não cardíaca 

III C
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Grupo III - Doença arterial coronariana aguda e crônica

I - Angina estável (AE)

Solicitação de teste ergométrico (TE)

Recomendação Classe NE

Pacientes com probabilidade intermediária de AE e ECG normal e capazes de realizar o exame I C

Pacientes com probabilidade pré-teste intermediária para DAC, incluindo os portadores de bloqueio completo 
de ramo direito ou depressão do segmento ST < 1,0 mm em repouso I C

Avaliação seriada de pacientes com DAC em programas de reabilitação cardiovascular IIa C

Avaliação da terapêutica farmacológica IIa C

Pacientes com baixa probabilidade pré-teste, para avaliação para atividade física IIb C

Pacientes com alta probabilidade pré-teste, para estratificação de risco IIb C

Pacientes em uso de digoxina com depressão do ST < 1,0 mm no ECG de repouso IIb C

Pacientes com critérios eletrocardiográficos de HVE e depressão do ST < 1,0 mm no ECG de repouso IIb C

Investigação de alterações da repolarizacão ventricular no ECG de repouso IIb C

Pacientes com síndrome de Wolf-Parkinson-White (WPW), em uso de MP, depressão do ST > 1,0 mm ou 
bloqueio completo do ramo esquerdo III C

Pacientes incapazes de realizar o exame III C



193II Diretrizes em Cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010)

Solicitação do ES, CM e RM

Recomendação Classe NE

Pacientes com probabilidade intermediária pré-teste para DAC que apresentem WPW ou 
depressão do ST > 1,0 mm no ECG de repouso I C

Pacientes com revascularização miocárdica prévia I C

ES, CM e RM com estresse farmacológico em pacientes com probabilidade intermediária de DAC 
e incapazes de se exercitar I C

Pacientes com baixa ou alta probabilidade pré-teste para DAC que apresentem WPW ou 
depressão do ST > 1,0 mm no ECG de repouso IIb C

Pacientes com probabilidade intermediária de DAC, em uso de digoxina e depressão do ST < 1,0 mm IIb C

Portadores de HVE, com depressão do ST < 1,0 mm no ECG de repouso IIb C
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Angiotomografia computadorizada de artérias coronárias (angioTC) 

Angiotomografia de coronária

Recomendação Classe NE

Exames não invasivos com resultados discordantes IIa C

Idosos, com dificuldades de realizar esforço físico e comorbidades que limitam a realização de outros exames 
indutores de isquemia IIa C

Pacientes com comprometimento da função renal III C

Rastreamento de idosos assintomáticos III C

Paciente não candidato à revascularização pela gravidade de suas comorbidades III C

Cinecoronariografia

Recomendação Classe NE

Pacientes com AE possível ou estabelecida que sobreviveram à morte súbita ou apresentam taquicardia 
ventricular sustentada I C

Pacientes com testes não invasivos de alto risco para lesão de tronco de coronária esquerda ou de 
doença multiarterial I C

Pacientes com AE classe III ou IV (CCS) com resposta inadequada à terapêutica medicamentosa I C

Pacientes com ICC e AE ou isquemia I C
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Idosos que requerem cirurgia de valva cardíaca I C

Pacientes com AE ou equivalentes anginosos recorrentes dentro de 9-12 meses da intervenção coronária percutânea I C

Pacientes com diagnóstico impreciso de DAC após teste não invasivo, no qual o benefício da confirmação 
diagnóstica suplanta os riscos e custos do exame IIa C

Pacientes com alta probabilidade de DAC, que não conseguem realizar teste não invasivo IIa C

Pacientes com hospitalizações recorrentes por dor precordial, nos quais se julga necessário um diagnóstico definitivo IIb C

Pacientes portadores de comorbidades significativas, nos quais o risco do exame suplanta seu benefício e ou 
baixa expectativa de vida III C

Paciente recusa revascularização III C

Tratamento farmacológico da angina estável 

Recomendação Classe NE

Controle rigoroso de fatores de risco (ver Grupo I – Prevenção) I C

Aspirina para todos os pacientes, sem contraindicações: 75-162 mg por dia I C

Clopidogrel ou ticlopidina em pacientes intolerantes ou alérgicos à aspirina I C
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Betabloqueadores como terapia inicial na ausência de contraindicações em portadores de IAM prévio ou sem 
antecedentes de IAM I C

IECA devem ser prescritos para pacientes com FE < 40%, hipertensão arterial ou diabetes melito I C

BRA para pacientes intolerantes a IECA, FE < 40%, hipertensão arterial ou diabetes melito I C

Estatina em pacientes com DAC para atingir meta de LCL-c ≤ 100 mg/dL em idoso de alto risco (identificado 
pela presença de múltiplos fatores de risco) ou ≤ 70 mg/dL em idoso de risco muito alto (identificado pela 
presença de DAC associada a um ou mais fatores de risco de difícil correção, como diabetes ou tabagismo, ou 
com síndrome coronariana aguda) 

I C

Nitrato sublingual para alívio ou prevenção de sintoma anginoso I C

IECA para pacientes com DAC sem disfunção ventricular, hipertensão arterial ou diabetes melito IIa C

Nitrato oral de longa duração para pacientes cuja angina não é controlada com betabloqueador IIa C

Diltiazem ou verapamil para pacientes com AE que não podem utilizar betabloqueador IIa C

Bloqueador de cálcio diidropiridínico de ação prolongada quando a monoterapia com betabloqueador não é 
suficiente para controlar AE IIa C

Agentes metabólicos (trimetazidina) em AE não controlada com agentes antianginosos convencionais IIa C
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II - Síndrome isquêmica miocárdica instável sem supradesnível segmento ST (SIMI-SEST)

Solicitação de ECG

Recomendação Classe NE

Deve ser realizado preferencialmente nos primeiros 10 minutos após a entrada na emergência com 
desconforto precordial, equivalentes anginosos ou outros sintomas sugestivos de SIMI I C

Se o exame inicial não for diagnóstico, repetir após 4 e 8 horas da admissão, ou a qualquer momento 
em instabilidade hemodinâmica ou precordialgia recorrente I C

São recomendáveis derivações suplementares (V7-V9) naqueles com ECG inicial não diagnóstico IIa C

Monitorização ECG contínua por 12 horas nos pacientes com ECG inicial não diagnóstico IIa C

Solicitação de exames laboratoriais

Recomendação Classe NE

Marcadores de lesão miocárdica devem ser solicitados em todos na admissão e repetidos pelo 
menos 1 vez, após 6-9 horas (preferencialmente após 9-12 horas do início dos sintomas), caso a 1ª 
dosagem seja normal ou discretamente elevada 

I C

CPK-MB massa e troponinas são os marcadores de escolha I C
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Solicitação de TE

Recomendação Classe NE

Idosos com SIMI-SEST de baixo risco (clínica e ECG) e com marcadores normais, em condições de 
realizar o exercício, devem ser encaminhados para TE após 9 horas (idealmente até 12 horas) em 
regime ambulatorial 

I C

Idosos com SIMI-SEST antes da alta hospitalar não submetidos a procedimentos invasivos para 
estratificar o risco e prescrever atividade física I C

Em idosos com SIMI-SEST não estabilizados clínica ou hemodinamicamente ou com persistentes 
alterações eletrocardiográficas ou marcadores de necrose não normalizados III B

Solicitação de cinecoronariografia 

Recomendação Classe NE

Realização da cinecoronariografia em pacientes com risco intermediário e alto I B

Pacientes encaminhados para estratégia conservadora com testes indutores de isquemia alterados 
na alta hospitalar I C

Pacientes com comorbidades importantes ou reduzida expectativa de vida (insuficiência respiratória, 
renal, hepática, câncer de prognóstico fechado); e pacientes que, a priori, recusam perspectivas de 
tratamento por revascularização miocárdica 

III C
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Tratamento farmacológico da SIMI SEM supradesnível do segmento ST

Recomendação Classe NE

Aspirina em todos os pacientes sem contraindicações I C

Clopidogrel para pacientes intolerantes ou alérgicos à aspirina I C

Adição de clopidogrel à aspirina em pacientes de risco intermediário ou alto I C

Bloqueador de glicoproteína IIb/IIIa (abciximab ou tirofiban) em adição à aspirina em pacientes de alto risco em 
que se adote estratégia invasiva precoce quando se optar por não ministrar tienopiridínicos I C

Heparina não fracionada ou de baixo peso molecular em todos os pacientes I C

Betabloqueador oral a todos os pacientes com risco intermediário ou alto I C

IECA para pacientes com risco intermediário ou alto com DM, hipertensão arterial ou disfunção ventricular esquerda I C

Bloqueador de receptor de angiotensina II para pacientes com risco intermediário ou alto com diabetes melito, 
hipertensão arterial ou disfunção ventricular esquerda e contraindicação à IECA I C

Diltiazem ou verapamil para pacientes com risco intermediário ou alto em casos de contraindicação  
aos betabloqueadores I C

Nitrato via sublingual e intravenosa em pacientes com dor recorrente, hipertensão arterial ou insuficiência cardíaca I C

Estatina a todos os pacientes I C

Oxigenioterapia na presença de desconforto respiratório e SpO2 < 90% I C
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Morfina na persistência de dor I C

Tirofiban em pacientes de alto risco em que se adote estratégia conservadora quando se optar por não 
ministrar tienopiridínicos IIa C

Não mudar de uma heparina para outra e não realizar uso alternado ou concomitante de heparina não 
fracionada e de baixo peso molecular IIa C

IECA para pacientes com risco intermediário ou alto sem diabetes melito, hipertensão arterial ou disfunção 
ventricular esquerda IIa C

Bloqueador de receptor de angiotensina II para pacientes com risco intermediário ou alto, sem diabetes melito, 
hipertensão arterial ou disfunção ventricular esquerda e com contraindicação ao IECA IIa C

Diidropiridínicos de ação prolongada em idosos com isquemia refratária, em uso adequado de nitratos e 
betabloqueadores e sem disfunção ventricular esquerda IIa C

Bloqueador de glicoproteína IIb/IIIa em pacientes de alto risco em associação à aspirina e clopidogrel 
(terapêutica antiplaquetária tripla), independente de estratégia invasiva precoce (tirofiban ou abciximab) ou 
conservadora (somente tirofiban) 

IIb C

Enoxaparina preferencialmente à heparina não fracionada, a não ser que cirurgia de revascularização miocárdica 
esteja planejada para as próximas 24 horas IIb C

Bloqueador de glicoproteína IIb/IIIa (tirofiban ou abciximab) em pacientes de risco baixo ou intermediário III C

Abciximab em pacientes em que se adote estratégia conservadora III C

Derivados diidropiridínicos de início de ação rápida em pacientes sem uso adequado de betabloqueadores III C

Fibrinolíticos III C
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Ajustes de doses recomendadas no tratamento de idosos com síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis sem supradesnível 
do segmento ST

Aspirina: 87-325 mg ao dia (sem ajuste)

Clopidogrel: 75 ao dia (sem ajuste). Se utilizar dose de ataque, dose máxima de 300 mg 

Heparina não fracionada: 
• Dose máxima de bolus de 4.000 U
• Dose máxima de manutenção de 900 U/hora

HBPM (Enoxaparina): 
• Reduzir a dose 25% (0,75 mg/kg 12/12 horas) no idoso com idade de 75 anos ou mais. Não utilizar dose de ataque
• Reduzir a dose pela metade em pacientes com índice estimado de depuração de creatinina < 30 mL/min - 1 mg 24/24 h. Não 
utilizar dose de ataque

Bloqueadores de glicoproteína IId/IIIa: 
• Tirofiban: reduzir a dose de bolus e da infusão pela metade em pacientes com índice estimado de depuração de creatinina < 30 mL/min
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III - Síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis com supradesnível do segmento ST

Solicitação de cinecoronariografia

Recomendação Classe NE

Pacientes candidatos à ICPP, em choque cardiogênico ou insuficiência mitral grave ou ruptura de septo 
interventricular e naqueles com instabilidade elétrica ou hemodinâmica persistente I C

Cinecoronariografia de rotina antes da alta hospitalar deve ser avaliada de maneira individualizada IIa C

Pacientes com comorbidades importantes ou reduzida expectativa de vida (por exemplo, insuficiência 
respiratória, renal, hepática e câncer de prognóstico fechado) III C

Reperfusão do miocárdio na SIMI com supradesnível de ST

Recomendação Classe NE

Pacientes com até 80 anos de idade com SIMI-CEST com até 12 horas de evolução e critérios de 
eligibilidade para fibrinólise e que se apresentam para tratamento em local em que angioplastia primária 
não pode ser realizada em até 90 minutos devem receber terapia fibrinolítica 

I C

ICP primária é o procedimento de excelência para reperfusão coronariana em hospitais que disponham 
dessa facilidade, desde que realizada por pessoal habilitado dentro de 90 minutos da apresentação I C

Pacientes com até 12 horas de evolução de IAM devem ser submetidos à ICP primária, sempre que disponível I C

Pacientes com idade de 80 anos ou mais, com SIMI-CEST com até 12 horas de evolução e critérios de 
eligibilidade para fibrinólise e que se apresentam para tratamento em local em que a angioplastia primária não 
pode ser realizada em até 90 minutos devem receber terapia fibrinolítica 

IIa C
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Tratamento associado da SIMI com supradesnível do segmento ST em idosos

Recomendação Classe NE

O AAS deve ser utilizado em todos os pacientes com SIMI-CEST I C

Pacientes submetidos à ICPP devem receber dose de ataque de clopidogrel de 300 mg, seguido 
de 75 mg/dia por pelo menos 1 mês após implante de stent não farmacológico e 1 ano pós stent 
farmacológico 

I C

Em pacientes > 75 anos que não receberam stent, o clopidogrel deve ser associado ao AAS, na 
dose de 75 mg/dia, sem dose de ataque, independentemente do uso de terapia fibrinolítica I C

Heparina, com ajuste da dose, associada à AAS e outros antiplaquetários para pacientes que 
receberam fibrinolíticos fibrino-específicos e os submetidos à ICPP I C

IECA deve ser administrado e mantido por tempo indeterminado em pacientes com SIMI-CEST e 
FEVE < 40%, infarto extenso, hipertensão arterial ou DM I C

Estatina deve ser utilizada em todos pacientes com SIMI-CEST I C

Em pacientes < 75 anos que não receberam stent coronário, o clopidogrel deve ser associado 
à aspirina na dose de ataque de 300 mg, seguido de 75 mg/dia, independentemente do uso de 
terapia fibrinolítica 

IIa C

Bloqueadores de glicoproteína IIb/IIIa podem ser utilizados em pacientes submetidos a intervenção 
coronária percutânea primária IIa C
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Heparina associada a aspirina e outros antiplaquetários para idosos não reperfundidos IIa C

O betabloqueador oral pode ser utilizado no idoso, titulando-se a dose gradualmente. IIa C

Nitrato está indicado em pacientes com dor, hipertensão arterial ou insuficiência cardíaca IIa C

IECA para paciente não diabético, não hipertenso, com IAM não extenso e sem disfunção de VE IIa C

Uso de betabloqueador endovenoso no paciente com idade > 75 anos III C

Uso de nitratos em pacientes que usaram inibidores de fosofodiesterase-5 nas 48 horas anteriores III C

Uso de bloqueadores de glicoproteína IIb/IIIa em associação à terapia fibrinolítica III C
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Cirurgia de revascularização do miocárdio em idosos

Indicação da cirurgia de revascularização do miocárdio na angina estável

Recomendação Classe NE

Lesão crítica do tronco de coronária esquerda I C

Doença crítica equivalente de tronco: >70% de estenose das ADA e ACX I C

Doença crítica triarterial com fração de ejeção do VE < 50% I C

Doença crítica biarterial com fração de ejeção do VE < 50% ou extensa isquemia I C

Angina incapacitante, apesar do tratamento clínico otimizado e risco aceitável da CRM I C

Lesões valvares ou sequelas no ventrículo que precisam ser corrigidos I C

Lesão crítica proximal da ADA, com isquemia extensa ou FEVE < 50% IIa C

Lesão crítica biarterial sem acometimento da ADA, mas com miocárdio viável e isquemia IIa C

Lesão uni ou biarterial, sem doença da ADA, sintomas discretos ou incaracterísticos ou que não receberam 
tratamento clínico adequado, além de:
• pequena área de músculo viável;
• sem isquemia nos exames funcionais. 

III C

Lesão de artéria coronária limítrofe (50%-60%), exceto no tronco da coronária esquerda III C

Lesão de artéria coronária < 50% III C
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Grupo IV - Arritmia cardíaca

A - Síncope

1. Hipersensibilidade do seio carotídeo

A prevalência de hipersensibilidade do seio carotídeo nos idosos é de aproximadamente 10%, dos quais entre 5%-20% 
apresentam síncope. A síncope geralmente é abrupta, sem pródromos e associada a traumatismo físico. Apresenta-se 
sob três formas:

A. Cardioinibitória (29%): Pausa sinusal > 3 segundos ou bloqueio atrioventricular transitório durante estimulação do seio carotídeo;

B. Vasodepressora (37%): Queda da PAS > 50 mmHg durante massagem do seio carotídeo;

C. Mista (34%): Associação dos dois componentes.

2. Síncope neurocardiogênica ou vasovagal clássica

É menos frequente em idosos do que em jovens. 
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Fluxo de investigação da síncope

Avaliação diagnóstica da síncope

História 

Exame físico 

ECG

Causa reversível

Correção da causa

Doença cardíaca

Avaliação cardiológica
Avaliação autômica

Avaliação autômica
Monitor de eventos: 
• Implantável 
• Externo

Coração normal 
(recorrência)
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Recomendações para tratamento da síncope no idoso 

Síndromes neuromediadas

Classe I Educação sobre benignidade, evitar eventos precipitantes, reconhecimento dos sintomas premonitórios, 
manobras para abortar o episódio (ex.: assumir posição supina; manobras de contrapressão muscular) 

Síncope vasovagal

Classe I - NE C Evitar depleção volêmica, longos períodos em ortostase, ambientes fechados e quentes, punções venosas

Classe IIa - NE B Aumentar ingesta hidrossalina (na ausência de HAS)

Classe IIa - NE B 
 
 

Exercício moderado, Tilt training

Drogas (midodrine, fludrocortisona)

Marca-passo AV (> 5 episódios; refratária) 

Síndrome do seio carotídeo

Classe I - NE B Marcapasso cardíaco nas formas cardioinibitórias ou mistas

Obs.: Para as formas vasodepressoras → Tratamento semelhante ao da síncope vasovagal
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Síncope situacional 

Classe I - NE C 
 

Evitar ou aliviar o evento deflagrador: tosse, defecação, micção, estresse emocional, dor interna

Quando não é possível evitar evento deflagrador: manter volemia adequada, evitar ortostase longa

Hipotensão ortostática

Classe I - NE C Evitar diuréticos, vasodilatadores e álcool

Classe II - NE B 
 

Evitar mudança brusca de postura, período prolongado em posição supina, ambientes quentes, exercício 
extenuante, refeições copiosas, aumento da ingesta hidrossalina; elevar cabeceira de cama durante o sono 

Tratamento farmacológico (fludrocortisona, midodrine, em casos refratários a medidas gerais)
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B - Fibrilação atrial (FA) e Flutter (FLA) - Tratamento não invasivo

Cardioversão farmacológica

Recomendação Classe NE

Propafenona VO ou EV para reversão da FA, na ausência de cardiopatia estrutural. Esse fármaco deve ser 
evitado em > 80 anos ou em idosos com disfunção grave de VE I C

Amiodarona EV para reversão da FA, na presença de disfunção ventricular moderada ou grave I C

Amiodarona EV para a reversão da FA, na ausência de disfunção ventricular moderada ou grave IIa C

Dose única oral de 600 mg de propafenona para reversão da FA paroxística ou persistente fora do hospital, 
desde que o tratamento já tenha sido demonstrado como eficaz e seguro durante internação hospitalar, sem 
disfunção do nó sinusal ou atrioventricular, bloqueio de ramo, prolongamento do intervalo QT, síndrome 
de Brugada ou doença cardíaca estrutural. Antes do início da medicação antiarrítmica, deve-se administrar 
betabloqueador ou antagonista dos canais de cálcio não diidropiridínico a fim de prevenir a condução 
atrioventricular rápida, na eventual ocorrência de FLA

IIa C

Amiodarona VO em pacientes ambulatoriais com FA paroxística ou persistente, quando a reversão ao ritmo 
sinusal não é imediatamente necessária IIb C

Quinidina para reversão farmacológica da FA. Contraindicada quando houver cardiopatia IIb C

Digoxina e sotalol para reversão farmacológica da FA III C

Quinidina iniciada fora do hospital, para reversão farmacológica da FA III C
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Cardioversão elétrica

Recomendação Classe NE

FA com frequência ventricular rápida sem resposta imediata a medidas farmacológicas ou acompanhada de 
isquemia miocárdica, hipotensão, angina ou insuficiência cardíaca I C

FA associada à pré-excitação ventricular com taquicardia muito rápida e instabilidade hemodinâmica  I C

FA muito sintomática, mesmo não havendo instabilidade hemodinâmica. No caso de recorrência precoce, 
esta deverá ser repetida após a administração de antiarrítmicos  I C

Como parte de estratégia de longo prazo na conduta de pacientes com FA recorrente  IIa C

Cardioversões repetidas para o controle de FA recorrente ou sintomática, caso seja a preferência do paciente  IIa C

Repetição frequente de CV elétrica em pacientes com períodos relativamente curtos de ritmo sinusal, 
devido a recorrências de FA, apesar da terapia profilática com drogas antiarrítmicas  III C

CV elétrica em pacientes com intoxicação digitálica ou hipopotassemia  III C
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Manutenção do ritmo sinusal

Recomendação Classe NE

Não utilização de fármaco antiarrítmico para a manutenção de ritmo sinusal em pacientes com FA sem 
fatores de risco para recorrências e cujo fator desencadeante tenha sido corrigido  I C

Antes de iniciar o tratamento antiarrítmico, deve-se identificar e tratar as causas potencialmente removíveis da FA  I C

Terapêutica farmacológica para a manutenção do ritmo sinusal e prevenção da taquicardiomiopatia IIa C

Terapêutica antiarrítmica para o tratamento de recorrências infrequentes e bem toleradas de FA IIa C

Início ambulatorial da terapêutica antiarrítmica em pacientes com FA sem cardiopatia e que apresentam 
boa tolerância ao agente farmacológico empregado IIa C

Propafenona iniciada ambulatorialmente na FA paroxística idiopática em pacientes sem cardiopatia e que 
estão em ritmo sinusal quando do início do tratamento IIa C

O sotalol administrado ambulatorialmente em pacientes com discreta ou nenhuma cardiopatia IIa C

Ablação por cateter como alternativa à terapêutica farmacológica na prevenção de recorrências de FA, em 
pacientes sintomáticos com pouca ou nenhuma sobrecarga atrial esquerda IIa C

Terapêutica antiarrítmica para manutenção do ritmo sinusal com um fármaco antiarrítmico em pacientes 
com fatores de risco bem definidos para pró-arritmia III C

Terapêutica farmacológica para manutenção do ritmo sinusal em pacientes com doença do nódulo sinusal 
avançada ou disfunção da condução atrioventricular significativa, a menos que os pacientes tenham suporte 
de um marca-passo artificial  

III C
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Terapia antitrombótica da fibrilação atrial (FA) e flutter atrial (FLA)

Estratificação de risco e uso de antibiótico 

Alto risco de AVEI Tratamento - IA 

Tromboembolismo prévio (AVEI, AIT, embolismo sistêmico); 
Estenose mitral reumática;
Mais de um FR: idade ≥ 75 anos, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, disfunção 
ventricular esquerda ou diabetes melito

Anticoagulante oral 
RNI 2,5 (2,0-3,0)

Moderado risco de AVEI 

Apenas um FR: idade ≥ 75 anos, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, disfunção 
articular esquerda ou diabetes melito

Anticoagulante oral RNI 2,5 (2,0-3,0) 
ou Aspirina 31-325 mg/dia

Baixo risco de AVEI 

FA sem doença valvular ou cardiopatia (lone AF) e sem outros fatores de risco Aspirina 31-325 mg/dia

Modificado de Turpie AG. Eur Heart J 2008(2); 29:155-65
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Tratamento invasivo da fibrilação atrial (FA) e flutter atrial (FLA)

Ablação do FLA e FA em pacientes idosos

Recomendação Classe NE

Ablação do circuito do flutter típico, sintomático I C

Ablação da FA (isolamento das veias pulmonares) sintomática refratária a uma droga antiarrítmica, sem 
comorbidades significativas (controle do ritmo) IIa C

FA sintomática, refratária a tratamento clínico, evoluindo com taquicardiomiopatia: ablação do nó AV + implante 
de marca-passo (controle de frequência) IIa *

Ablação da FA com controle adequado e bem tolerado da frequência cardíaca III C

* Informação não contemplada no documento original
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C - Tratamento das arritmias ventriculares

Tratamento farmacológico das arritmias ventriculares

Tipo de arritimia Classes de antiarrítmicos* Classe NE

Extrassístole ventricular e taquicardia ventricular não sustentada (TVNS)

Assintomática em pacientes sem cardiopatia N/A** III C

Assintomática em pacientes com cardiopatia: tratamento individualizado II, III IIb C 

Sintomática em pacientes sem cardiopatia II IIa C

Sintomática em pacientes sem cardiopatia I, III, IV IIb C

Sintomática em pacientes com cardiopatia II, III IIa C

Sintomática ou assintomática em pacientes com cardiopatia I III C

Taquicardia ventricular menomórfica sustentada: reversão da crise 

Com instabilidade hemodinâmica: CVE N/A** I C

Sem instabilidade hemodinâmica; em caso de refratariedade ou instabilização 
hemodinâmica, proceder à CVE I-III I C

*Classes de antiarrítmicos: I - bloqueador de canal de sódio; II - betabloqueador; III - bloqueador de canal de potássio; IV - bloqueador canal de sódio. 
**N/A: não se aplica.
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D - Tratamento das bradicardias- marca-passo cardíaco definitivo

Doença do nó sinusal (DNS)

Recomendação Classe NE

Espontânea, irreversível ou induzida por fármacos necessários e insubstituíveis, com manifestações 
documentadas de síncopes, pré-síncopes ou tonturas, ou com IC relacionadas à bradicardia I C

Intolerância aos esforços, claramente relacionada à incompetência cronotrópica I C

Espontânea, irreversível ou induzida por fármacos necessários e insubstituíveis, com manifestações de síncopes, 
pré-síncopes ou tonturas relacionadas com a bradicardia, mas não documentadas IIa C

Síncope de etiologia indefinida, na presença de DNS documentada ao EEF IIa C

Bradiarritmia sinusal que desencadeia ou agrava IC, angina ou taquiarritmias IIb C

Pacientes oligossintomáticos com FC < 40 minutos na vigília IIb C

DNS assintomática ou com sintomas comprovadamente não relacionados à bradicardia III C

DNS na presença de bradicardia sintomática por uso de fármacos não essenciais ou substituíveis III C
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Síndrome do seio carotídeo

Recomendação Classe NE

Síncope recorrente em situações cotidianas com estimulação mecânica do seio carotídeo provocando 
assistolia > 3 segundos documentada, na ausência de medicamentos depressores da função sinusal ou  da 
condução AV 

I B

Síncope recorrente, não documentada, em situações cotidianas que envolvem a estimulação mecânica do 
seio carotídeo e com resposta cardioinibitória à massagem do seio carotídeo (MSC) IIa C

Síncope recorrente de etiologia indefinida reprodutível por MSC  IIa C

Síncope recorrente de etiologia indefinida na presença de resposta cardioinibitória à MSC IIb C

Resposta cardioinibitória à MSC na ausência de manifestações clínicas de baixo fluxo cerebral  III C

Resposta vasodepressora exclusiva à MSC, independentemente das manifestações clínicas  III C
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BAV 2º Grau

Recomendação Classe NE

Permanente ou intermitente, irreversível ou causado por drogas necessárias e insubstituíveis, 
independentemente do tipo e localização, com sintomas definidos de baixo fluxo cerebral ou IC  I C

Tipo II, com QRS largo ou infra-His, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível  I C

Com flutter atrial ou FA, com períodos de resposta ventricular baixa, com sintomas definidos de baixo fluxo 
cerebral ou IC  I C 

Tipo avançado, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível ou persistente após 15 dias de 
cirurgia cardíaca ou IAM  IIa C

Tipo II, QRS estreito, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível  IIa C

Com flutter atrial ou FA, assintomático, com frequência ventricular média < 40 bpm em vigília, irreversível 
ou por uso de fármaco necessário e insubstituível   IIa C

Tipo avançado, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível, não relacionado à cirurgia 
cardíaca ou IAM   IIb C

Tipo 2:1, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível, associado a arritmias ventriculares que 
necessitam de fármacos insubstituíveis depressores da condução AV   IIb C

Tipo I, persistente, em vigília, com pausas significativas, que não pode ser controlado farmacologicamente 
com claudicação de equilíbrio   IIb C

Tipo I, assintomático, com normalização da condução AV com exercício ou atropina   III C
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BAV do 3º grau (total)

Recomendação Classe NE

Permanente ou intermitente, irreversível, de qualquer etiologia ou local, com sintomas de hipofluxo cerebral ou IC  I C

Assintomático, consequente a IAM, persistente > 15 dias  I C

Assintomático, com QRS largo após cirurgia cardíaca, persistente > 15 dias  I C

Assintomático, irreversível, com QRS largo ou intra/infra- His, ou ritmo de escape infra-His  I C

Assintomático, irreversível, QRS estreito, com indicação de depressores do ritmo de escape  I C

Adquirido, irreversível, assintomático, com FC média < 40 bpm na vigília, com pausas > 3 segundos e sem 
resposta adequada ao exercício  I C

Irreversível, assintomático, com assistolia > 3 segundos na vigília  I C

Irreversível, assintomático, com cardiomegalia progressiva  I C

Adquirido, assintomático, de etiologia chagásica ou degenerativa  I C

Irreversível, permanente ou intermitente, consequente à ablação do nó AV  I C

Consequente à cirurgia cardíaca, assintomático, persistente > 15 dias, com QRS estreito ou ritmo de escape 
nodal e boa resposta cronotrópica  IIa C

Consequente à cirurgia cardíaca, sem perspectiva de reversão < 15 dias  IIa C

Transitório por ação medicamentosa, processo inflamatório agudo, cirurgia cardíaca, ablação ou outra causa reversível  III C
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E - Prevenção de morte súbita cardíaca - Cardiodesfibrilador implantável (CDI)

Recomendação Classe NE

Ressuscitados de FV/TV ou de TV monomórfica hemodinamicamente instável de causa não reversível FE > 35%   I A

TV sustentada com comprometimento hemodinâmico com cardiopatia estrutural e FE < 35%   I A

Prevenção primária com IAM há > 40 dias, FE < 35% e CF II e III, ou FE < 30% e CF I, II, III   I A

FE < 40%, TVNS espontânea e TVS indutível ao EEF   I B

TV sustentada com comprometimento hemodinâmico em portador de cardiopatia e FE > 35% IIa A

Prevenção secundária em pacientes recuperados de PCR de causa não reversível, com FE < 35% IIa A

Síncope de origem indeterminada com indução de TVS hemodinamicamente instável IIa B

Prevenção primária em cardiomiopatia dilatada não isquêmica, CF II-III, com FE < 35% e expectativa de 
vida > 1 ano IIa A

Prevenção primária com cardiopatia isquêmica ou não isquêmica, CF III-IV, FEVE < 35%, QRS > 120 ms, 
para os quais tenha sido indicado terapia de ressincronização cardíaca e expectativa de vida > 1 ano IIa B

Presença de cardiopatia passível de correção cirúrgica ou percutânea  III B

Presença de cardiopatia isquêmica e FEVE < 35%   III B

Presença de taquicardia ventricular incessante   III C
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GRUPO V - Valvopatias

A - Insuficiência mitral

Tratamento clínico - Recomendações para o uso de vasodilatadores na insuficiência mitral (IM)

Recomendação Classe NE

Terapia vasodilatadora é indicada em pacientes com IM grave, sintomáticos, com ou sem disfunção 
ventricular, enquanto aguardam cirurgia I C

Terapia vasodilatadora é indicada em pacientes com IM grave, sintomáticos, com disfunção ventricular, 
quando cirurgia não é indicada por fatores cardíacos ou não I C

Terapia vasodilatadora é indicada em pacientes com IM grave e hipertensão arterial I C 

Terapia vasodilatadora é indicada em pacientes com IM grave, assintomáticos, com disfunção do 
ventriculo esquerdo IIb C
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Cirurgia na insuficiência mitral (IM)

Recomendação Classe NE

Pacientes em classe funcional (CF) III-IV da New York Heart Association (NYHA) com IM aguda grave I C 

Pacientes em CF III-IV da NYHA com IM crônica grave e função ventricular esquerda normal (fração de 
ejeção > 0,60 e diâmetro sistólico final < 40 mm) I C

Pacientes em CF II da NYHA com IM crônica grave e função ventricular esquerda normal definida como 
fração de ejeção > 0,60 e diâmetro sistólico final < 40 mm IIa C

Pacientes assintomático com IM crônica grave e função ventricular esquerda preservada (FE > 0,60 e 
diâmetro sistólico final < 40 mm) e fibrilação atrial recente IIa C

Pacientes em CF I da NYHA com IM crônica grave e disfunção ventricular esquerda discreta (FE entre 0,45-
0,54 e diâmetro sistólico final ≥ 40 mm) IIa C

Pacientes assintomáticos com IM crônica grave e função ventricular esquerda preservada (FE > 0,60 e diâmetro 
sistólico final < 40 mm) e hipertensão pulmonar (pressão sistólica da artéria pulmonar ≥ 60 mmHg em repouso) IIa C

Pacientes assintomáticos com IM crônica grave e função ventricular esquerda preservada, fibrilação atrial 
recente e idade > 75 anos IIb C

Pacientes assintomáticos com IM crônica grave e função ventricular esquerda preservada e hipertensão 
pulmonar (pressão sistólica da artéria pulmonar ≥ 60 mmHg em repouso) e idade > 75 anos IIb C

Pacientes assintomáticos com IM grave e função ventricular esquerda preservada (FE > 0,60 e diâmetro 
sistólico final < 40 mm) III C
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B - Estenose mitral

Tratamento clínico

Recomendação Classe NE

Betabloqueador em paciente sintomático em ritmo sinusal I C

Digoxina, diltiazem ou verapamil para controle de frequencia cardíaca na presença de FA I C

Anticoagulante em pacientes com fibrilação atrial I C

Anticoagulante na presença de trombo ou de contraste espontâneo intenso (III/IV) I C

Betabloqueador em paciente assintomático com estenose mitral moderada/grave em ritmo sinusal IIb C

Anticoagulante no paciente com estenose mitral, ritmo sinusal e átrio esquerdo > 55 mm IIb C
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Valvotomia percutânea na estenose mitral (EM)

Recomendação  Classe NE 

Pacientes em classe funcional III ou IV da NYHA, com EM grave (< 1,2 cm2), morfologia favorável e 
ausência de refluxo mitral moderado a grave I A 

Pacientes em classe funcional III ou IV da NYHA, com EM moderada (1,2-1,5 cm2), morfologia favorável e 
ausência de refluxo mitral moderado a grave I A

Pacientes assintomáticos, com EM grave (< 1,2 cm2), morfologia favorável, ausência de refluxo mitral 
moderado a grave e hipertensão pulmonar (> 60 mmHg) I A

Pacientes assintomáticos, com EM moderada a grave (1,0-1,5 cm2), fibrilação atrial recente, morfologia 
favorável e ausência de refluxo mitral moderado a grave IIb C

Pacientes assintomáticos, com EM discreta (> 1,5 cm2), morfologia favorável e ausência de refluxo mitral 
moderado a grave III C

Pacientes assintomáticos, com EM (< 1,0 cm2), com refluxo mitral moderado a grave III C
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Comissurotomia mitral cirúrgica para pacientes com EM

Recomendação Classe NE 

Pacientes em classe funcional III e IV da NYHA, EM moderada ou grave (área da valva mitral ≤ 1,2 cm2) e 
morfologia da valva favorável à correção, se não houver disponibilidade de valvotomia por cateter balão I C

Pacientes em classe funcional III e IV da NYHA, EM moderada ou grave (área da valva mitral ≤ 1,2 cm2), 
morfologia da valva favorável à correção percutânea, na presença de trombo atrial esquerdo, apesar do uso 
adequado de anticoagulante oral

I C

Substituição da valva mitral para estenose mitral (EM) 

Recomendação Classe NE 

Paciente com EM moderada a grave (área da valva mitral ≤ 1,2 cm2), CF III e IV da NYHA, que não são 
considerados candidatos à valvotomia por cateter balão ou comissurotomia mitral cirúrgica I C
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C - Insuficiência aórtica

Uso de vasodilatadores na insuficiência aórtica (IAo)

Recomendação Classe NE 

Paciente com IAo grave, sintomático, com ou sem disfunção ventricular enquanto aguarda cirurgia I C 

Paciente com IAo grave, sintomático, com disfunção ventricular sem indicação cirúrgica devido a fatores 
cardíacos ou não cardíacos I C

Paciente com IAo grave associada à HAS I C

Paciente com IAo grave, assintomático, com dilatação do ventrículo esquerdo e função ventricular normal IIb C 

Paciente com IAo grave, sintomático, em substituição à troca valvar aórtica III C
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 Substituição da valva aórtica na insuficência aórtica moderada/grave

Recomendação Classe NE 

Paciente em classe funcional III ou IV da NYHA e função sistólica preservada do ventrículo esquerdo I C 

Paciente com IAo moderada a grave e indicação de cirurgia de revascularização miocárdica ou cirurgia da aorta 
ou de outras valvas do coração I C

Pacientes em classe funcional II da NYHA e função sistólica preservada do ventrículo esquerdo, mas com 
dilatação progressiva do ventrículo esquerdo ou menor tolerância a esforço no teste de esforço IIb C

Paciente assintomático com IAo grave e disfunção do ventrículo esquerdo (fração de ejeção ≤ 0,50 em repouso) IIb C 

D - Estenose aórtica

Intervenção percutânea na estenose aórtica

Recomendação Classe NE 

Como ponte para cirurgia definitiva em casos de especial gravidade cirúrgica, como em EAP ou choque IIa C

Valvotomia por balão em situações especiais de baixa perspectiva de sobrevivência por outras afecções IIb C
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Substituição de valva aórtica na estenose aórtica (EA)

Recomendação Classe NE 

Pacientes sintomáticos com EAo grave I C

Pacientes assintomáticos com EAo grave com indicação cirúrgica de revascularização do miocárdio I C

Pacientes assintomáticos com EAo grave com indicação de cirurgia para a aorta ou em outras valvas cardíacas I C

Pacientes com EAo moderada com indicação de cirurgia de revascularização do miocárdio ou cirurgia da 
aorta ou de outras valvas cardíacas IIa C

Pacientes assintomáticos com EAo grave: 
• disfunção sistólica do ventrículo esquerdo
• resposta anormal a esforço (por exemplo, hipotensão)
• taquicardia ventricular
• importânte hipertrofia do ventrículo esquerdo (≥ 15mm) 
• área valvar < 0,6 cm2

IIb C
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Endocardite infecciosa

Tratamento - grau de recomendação I, nível de evidência C

Esquemas terapêuticos recomendados para endocardite41, 43: endocardite em valva nativa causada por estreptococos do grupo 
viridans altamente susceptíveis à penicilina ou por S. bovis (CIM ≤ 1,0 µg/mL)44

Antibiótico (avaliar perfil de sensibilidade) Dose (função renal normal) e via Duração

Pecicilina G cristalina 12-18 milhões UI/24 h IV em infusão contínua ou em doses divididas 
4/4 h 4 semanas

ou ceftriaxone 2,0 g/24 horas IV ou IM 4 semanas

Penicilina G cristalina 12-18 milhões UI/24 h IV em infusão contínua ou em doses divididas 
4/4 h 2 semanas

Com gentamicina 1,0 mg/kg IM ou IV 8/8 horas 2 semanas

Vancomicina (em caso de 
hipersensibilidade à penincilina) 30 mg/kg/24 horas IV em duas doses, não ultrapassando 2,0 g/24 horas  4 semanas
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Esquemas terapêuticos recomendados para endocardite em valva nativa causada por estreptococos do grupo viridans 
relativamente resistentes à penicilina (CIM > 1,0 µg/mL e < 0,5 µg/mL)44

Antibiótico (avaliar perfil de sensibilidade) Dose (função renal normal) e via Duração

Penicilina G cristalina 18 milhões UI/24 h IV em infusão contínua ou em doses divididas 4/4 h 4 semanas

Com gentamicina 1,0 mg/kg IM ou IV 8/8 h 2 semanas

Vancomicina (em caso de 
hipersensibilidade à penincilina) 30 mg/kg/24 horas IV em duas doses, não ultrapassando 2,0 g/24 h 4 semanas

Esquemas terapêuticos recomendados para endocardite por enterococos43

Antibiótico (avaliar perfil de sensibilidade) Dose (função renal normal) e via Duração

Penicilina G cristalina 18 milhões UI/24 h IV em infusão contínua ou em doses divididas 4/4 h 4-6 semanas

Com gentamicina 1,0 mg/kg IM ou IV 8/8 h 4-6 semanas

Ampicilina 12 g/24 horas IV em insfusão ou em doses divididas 4/4 h 4-6 semanas

Com gentamicina 1,0 mg/kg IM ou IV 8/8 h 4-6 semanas

Vancomicina 30 mg/kg/24 horas IV em duas doses, não ultrapassando 2,0 g/24 h 4-6 semanas

Com gentamicina 1,0 mg/kg IM ou IV 8/8 h 4-6 semanas
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Esquemas terapêuticos recomendados para endocardite causada por estafilococos sem material protético44

Antibiótico (avaliar perfil de sensibilidade) Dose (função renal normal) e via Duração

Oxacilina 2,0 g IV 4/4 h 4-6 semanas

Com gentamicina opicional 1,0 mg/kg IM ou IV 8/8 h 3-5 dias

Cefazolina (ou outra cefalosporina de primeira geração em dosagem equivalente) 2,0 g IV 8/8 h 4-6 semanas

Com gentamicina opicional 1,0 mg/kg IM ou IV 8/8 h 3-5 dias

Vancomicina (em caso de hipersensibilidade à penicilina ou em infecções 
causadas por cepas resistentes à oxacilina)

30 mg/kg/24 horas IV em duas 
doses, não ultrapassando 2,0 g/24 h 4-6 semanas

Esquemas terapêuticos recomendados para endocardite causada por estafilococos com material protético44

Antibiótico (avaliar perfil de sensibilidade) Dose (função renal normal) e via Duração 

Vancomicina 30 mg/kg/24 horas IV em 2-4 doses, não ultrapassando 2,0 g/24 h ≥ 6 semanas

Com rifampicina 300 mg VO 8/8 h ≥ 6 semanas

E com gentamicina 1,0 mg/kg IM ou IV 8/8 h     2 semanas

Oxacilina (em caso de cepas sensíveis) 2,0 g IV 4/4 h ≥ 6 semanas

Com rifampicina 300 mg VO 8/8 h ≥ 6 semanas

E com gentamicina 1,0 mg/kg IM ou IV 8/8 h     2 semanas
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Endocardite causada por agentes do grupo HACEK (Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus aphrophilus, Actinobacillus 
actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens e Kingella kingae)44

Antibiótico Dose (função renal normal) e via Duração

Ceftriaxona 2,0 g/24 horas IV ou IM 4 semanas

Ampicilina (para cepas não 
produtoras de ß-lactamase) 

12 g/24 horas IV em infusão contínua ou em doses divididas 4/4 horas 4 semanas

Com gentamicina 1,0 mg/kg IM ou IV 8/8 horas 4 semanas

Profilaxia para endocardite46,48

Recomendação Classe NE

Endocardite prévia  I  C

Prótese valvar I C

Cardiopatia congênita não corrigida ou com conduítes artificiais I C

Transplantado cardíaco I C

Cardiopatia reumática com refluxo valvar IIa C

Prolapso com refluxo moderado/importante IIa C

Cardiopatia reumática com estenose valvar IIb C

Cardiopatia degenerativa com estenose valvar IIb C
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GRUPO VI - Hipertensão arterial

Classificação brasileira diagnóstica da hipertensão arterial12

PAD em mmHg PAS em mmHg Classificação

< 80 < 130 Normal

85-89 130-139 Normal limítrofe

90-99 140-159 Hipertensão estágio 1

100-109 160-179 Hipertensão estágio 2

> 100 > 180 Hipertensão estágio 3

< 90 > 140 Hipertensão sistólica isolada

Quando PAS e PAD situam-se em categorias diferentes, o paciente deve ser classificado pela mais alta
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Lesões em órgãos-alvo da hipertensão arterial

Vasos 

 Doença vascular arterial de extremidades

 Retinopatia hipertensiva

Marcadores de lesão subclínica de órgãos-alvo

 Microalbuminúria (índice albumina/creatinina em amostra 
isolada de urina ou urina de 24 horas)

 Parâmetros ecocardiográficos: remodelação ventricular, função 
sistólica e diastólica

 Aumento da espessura do complexo médio-intimal da carótida 
ou placa

 Rigidez arterial através da velocidade de onda de pulso

 Índice tornozelo-braqial < 0,9

 Função endotelial

Coração

 Hipertrofia do ventrículo esquerdo 

 Angina do peito ou infarto agudo do miocardio prévio

 Revascularização miocárdica prévia

 Insuficiência cardíaca

Rins

 Perda de função renal

 Proteinúria (> 300 mg/24 h)

Encéfalo

 Acidente vascular cerebral

 Isquemia cerebral transitória

 Alterações cognitivas ou demência vascular
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Tratamento não medicamentoso e mudança no estilo de vida

 Ingestão de sódio de 4-6 g/dia. Evita-se redução drástica para que o idoso não diminua sua alimentação, com consequente desnutrição

 Ingestão de álcool ao limite máximo de 30 ml/dia (homens) e 15 ml (mulheres) 

 Reduzir peso corporal 

 Praticar atividade física regular

 Ingerir quantidades adequadas de K, Mg, Ca, fibra, e alimentos pobres em gordura saturada

 Suspender o tabagismo

 Identificar o uso de todos os fármacos pois alguns elevam a PA
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Fluxograma para o tratamento farmacológico da hipertensão 

Diagnóstico de HA

Estágio 2 ou 3 ou risco cardiovascular alto ou muito altoEstágio 1 e risco cardiovascular médio

Monoterapia

Diurético 
Bloqueador de canais de cálcio

IECA ou BRA

Resposta inadequada

Ajustar doses ou adicionar 
outro fármaco

Tratamento combinado em baixas doses

Diurético + IECA ou BRA
ACC + IECA ou BRA

ACC, IECA ou BRA + betabloqueador (se coronariopatia)

Efeitos adversos

Trocar fármaco
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Metas de valores da pressão arterial a serem obtidas com o tratamento12

Categorias de risco Meta

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

Hipertensos limítrofes com risco cardiovascular alto < 130/85 mmHg

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

Hipertensos nefropatas com proteinúria > 1,0 g/L < 125/75 mmHg
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Esquema para início de tratamento no idoso hipertenso

PAS ≥ 160 mmHg  
ou PAD ≥ 100 mmHg
(HAS estágios 2 e 3)

Avaliar grupo de risco cardiovascular 
(FR e lesão de órgãos-alvo)

Risco ≥ 20% (grupos de risco médio e alto) 
ou lesão de órgão-alvo ou diabetes melito

Tratamento 
medicamentoso

DCV prévia

PAS 140-159 mmHg  
ou PAD 90-99 mmHg

(HAS estágio 1)

Tratamento 
medicamentoso

MEV MEV

Não Sim
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Escolha da droga anti-hipertensiva inicial no idoso com comorbidade

Comorbidades Diuréticos Betabloqueadores Antagonistas do 
canal de cálcio 

Inibidores da 
enzima conversora 

da angiotensina 

Bloqueadores 
do receptor de 
angiotensina II 

DPOC 0 Contraindicado se 
broncoespasmo ++ + ++

Insuficiência cardíaca 
sistólica ++

++  
(carvedilol, bisoprolol, 

metoprolol)

Contraindicado 
(exceto amlodipina  

e felodipina)
++ ++

Insuficiência cardíaca 
diastólica + ++ ++ Possivelmente 

benéfico
Possivelmente 

benéfico

Diabetes melito + + Possivelmente 
benéfico ++ ++

Com insuficiênca renal + 0 0 ++ ++

Com proteinúria 0 0 0 ++ ++

Arritmia 0 + + 0 0

Angina 0 + + 0 0

Pós-infarto 0 ++ 0 ++ ++

Isquemia silenciosa 0 ++ ++ 0 0
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Doença osteoarticular 0 0 + 0 0

Osteoporose ++ 0 0 0 0

Disfunção renal 

+  
(evitar tiazídicos se 

Clearance de creatinina 
< 30 mL/min e 

diuréticos poupadores  
de potássio) 

+ + ++ ++

HPB sintomática* 0 0 ++ + +

Tremor essencial 0 ++  
(não cardiosseletivos) 0 0 0

Dislipidemia 0 0 + + +

Gota e hiperuricemia 0 0 + + +

Doença hepática + evitar labetalol + + +

Doença arterial 
periférica +

+ (não usar apenas se 
isquemia em repouso 
ou isquemia crítica)

+ + +

Fonte: Adaptado de Revista Brasileira de Hipertensão. 2006;4:150 e JAMA. 2003;289:2560. 0 - Ação neutra ou pouco favorável; + - ação adequada; 
++ - uso preferencial. Nota: *Em pacientes com protatismo deve-se ter cuidado com hipotensão postural acentuada com o início do tratamento com 
alfabloqueadores, se concomitante uso de betabloqueadores.
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Atendimento inicial

Atendimento pré-hospitalar

A maioria das mortes por infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorre nas primeiras horas de manifestação da doença, sendo 40% a 65% 
dos casos na primeira hora e, aproximadamente, 80% nas primeiras 24 horas.

Medidas na fase pré-hospitalar

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

O eletrocardiograma (ECG) executado no local de atendimento e interpretado por um médico habilitado (na ambulância ou em local remoto).

Procedimento

Fibrinólise pré-hospitalar

Recomendação Classe NE

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

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

Atendimento inicial

Recomendação Classe NE

Oxigenoterapia:

• Congestão pulmonar e/ou saturação de oxigênio abaixo de 90% I C

• Todos os pacientes nas primeiras 6 horas IIa C

• Todos os pacientes após 6 horas IIb C

Ácido acetilsalicílico I A

Clopidogrel em associação ao ácido acetilsalicílico: 

• Dose de ataque de 300 mg seguida de 75 mg/dia como dose de manutenção para pacientes 
com até 75 anos de idade I A

• Dose de 75 mg/dia de clopidogrel sem dose de ataque em pacientes acima de 75 anos I A

Antitrombínico: 

• Enoxaparina como adjuvante ao tratamento fibrinolítico I A

• Heparina não fracionada I B

Analgesia com morfina I C

Anti-inflamatório não esteroide (AINES) ou inibidores da ciclooxigenase (COX-2): 

• Se em uso crônico, descontinuar o uso de AINES ou inibidores da ciclooxigenase (COX-2) I C
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• Uso de AINES ou inibidores da COX-2 III C

Nitrato sublingual I C

Betabloqueador:

• Betabloqueador oral nas primeiras 24 horas em pacientes de baixo risco de desenvolver 
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

Antiarrítmico profilático III C

Realização de eletrocardiograma na ambulância IIa C

Atendimento na unidade de emergência: clínico e eletrocardiográfico

Diagnóstico e estratificação de risco

Recomendação Classe

História e exame físico I 

Eletrocardiograma em até 10 minutos após a chegada ao serviço de emergência I

Obs.: nível de evidência – informação não contamplada no documento original
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IV Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do 
Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (2009)

Atendimento na unidade de emergência: marcadores bioquímicos de lesão miocárdica 

Marcadores bioquímicos de lesão miocárdica na fase hospitalar

Recomendação Classe

Diagnóstico de reinfarto I 

Utilização para avaliação prognóstica IIa 

Utilização da mioglobina para afastar o diagnóstico em pacientes com eletrocardiograma (ECG) que sugira infarto 
agudo do miocárdio (IAM) nas 6 primeiras horas IIa

Utilização para o diagnóstico de reperfusão à beira do leito IIb

Utilização para o diagnóstico de infarto com supradesnível do ST III

Obs.: nível de evidência – informação não contemplada no documento original

Eletrocardiografia dinâmica - Sistema Holter

Recomendação Classe

Síncopes, palpitações, pré-síncopes ou tonturas I

Avaliação de terapêutica antiarrítmica em pacientes em que 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
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Recuperados de parada cardiorrespiratória IIa

Síncope, pré-síncope, tontura ou palpitações em que causa não arrítmica provável tenha sido identificada, mas 
com persistência de sintomas apesar do tratamento dessa causa IIa

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

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

Estudo da variabilidade da frequência cardíaca (FC) em pacientes com disfunção do ventrículo esquerdo IIb

Avaliação de controle da FC em pacientes com fibrilação atrial (FA) IIb

Avaliação da variabilidade da FC em pacientes pós-IAM com função ventricular esquerda normal IIb

Episódios paroxísticos de dispneia, dor 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 marca-passo III

Obs.: nível de evidência – informação não contemplada no documento original
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Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (2009)

Estudo eletrofisiológico

Recomendação Classe

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

Taquicardia ventricular (TV) não sustentada repetitiva em pacientes com IAM prévio (duas semanas a 6 meses), 
associada à disfunção ventricular (fração de ejeção (FE) >30% e <40%) IIa

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

Para guiar ablação de TV em paciente com múltiplos choques pelo cardioversor desfibrilador implantável (CDI) IIb

Expectativa de vida reduzida por doenças concomitantes III

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

Obs.: nível de evidência – informação não contemplada no documento original
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Ecocardiografia Doppler

Recomendação Classe

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

Suspeita de defeitos mecânicos, como ruptura de parede livre, comunicação interventricular (CIV) e insuficiência mitral I

Derrame pericárdico ou embolia pulmonar no diagnóstico diferencial de dissecção aguda da aorta I

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

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

Avaliação da função ventricular esquerda de rotina em pacientes com ventriculografia 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 em pacientes com imagens subótimas em repouso IIa

Ecocardiografia contrastada para determinação da área infartada e do prognóstico IIb

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

Obs.: nível de evidência – informação não contemplada no documento original
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IV Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do 
Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (2009)

Teste ergométrico

Recomendação Classe

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

Pacientes que apresentam anormalidades no eletrocardiograma (ECG) basal [bloqueio de ramo esquerdo (BRE), 
hipertrofia ventricular esquerda (HVE), ritmo de marca-passo, pré-excitação, depressão de ST, uso de digital] no 
sentido de determinar a capacidade funcional

IIb

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

Medicina nuclear

Recomendação Classe

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

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

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

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

Antiplaquetários

Ácido acetilsalicílico e derivados tienopiridínicos

Recomendação Classe NE

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/dia como dose de manutenção em 
pacientes com até 75 anos de idade I A

• Dose de 75 mg/dia de clopidogrel sem dose de ataque em pacientes acima de 75 anos I A

Tienopiridínicos, de preferência o clopidogrel, em substituição à aspirina nos casos de intolerância 
ou hipersensibilidade I C

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

I B
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Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa (abciximab)

Recomendação Classe NE

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 terapia isolada III B

Heparinas

Recomendação Classe NE

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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Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (2009)

Uso de anticoagulação oral em longo prazo

Recomendação Classe NE

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 três meses IIa C

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

Nitratos

Recomendação Classe NE

Nitratos por via endovenosa por até 48 horas e após por via oral para dor de origem isquêmica, 
hipertensão arterial ou congestão pulmonar I C

Nitratos no tratamento do infarto de ventrículo direito III C

Obs.: O uso de nitrato está contraindicado em pacientes que fizeram uso de inibidores da fosfodiesterase para disfunção erétil nas últimas 24 horas (48 
horas para tadalafila).
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Betabloqueadores

Recomendação Classe NE

Betabloqueador oral nas primeiras 24 horas em pacientes com baixo risco de desenvolver 
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

Bloqueadores dos canais de cálcio

Recomendação Classe NE

Diltiazem ou verapamil em pacientes sem sinais de insuficiência cardíaca ou bloqueio 
atrioventricular e com contraindicação aos betabloqueadores ou que não respondem a estes IIa C

Nifedipina de início de ação rápida III B
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Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (2009)

Inibidores da enzima de conversora da angiotensina (IECA)

Recomendação Classe NE

Fase inicial do infarto:

• Uso de rotina em todos os pacientes, desde as primeiras 24 horas do quadro I A

Após fase inicial do infarto

• Uso de rotina por tempo indeterminado na disfunção ventricular, diabetes ou doença renal crônica I A

• 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 I A

• Uso por pelo menos 5 anos nos pacientes com sintomas e fatores de risco bem controlados pelo 
tratamento clínico ou procedimento de revascularização miocárdica bem-sucedido IIa B

Bloqueadores dos recepetores AT1

Recomendação Classe NE

Fase inicial do infarto:

• Se houver fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) < 40% e sinais clínicos de 
insuficiência cardíaca (IC) I B 

• Se houver hipertensão arterial associada I B
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Após fase aguda do infarto:

• Como alternativa ao IECA nos 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

Bloqueadores da aldosterona

Recomendação Classe NE

Espironolactona nos pacientes com FE ≤ 40% e sinais de IC ou diabetes melito (DM) em 
homens com creatinina < 2,5 mg/dL; em mulheres, FEVE < 2,0 mg/dL; e em ambos os sexos, 
com K < 5,0 mEq/L 

I C

Agentes hipolipemiantes

Estatinas

Recomendação Classe NE

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

Fase aguda do infarto – lipoproteína de baixa densidade (LDL) ≥ 70-100 mg/dL IIa B

Obs.: No paciente em uso crônico de estatina, o tratamento deve ser mantido. Evidências recentes (PROVE-IT) sugerem que, em pacientes mantidos com 
LDL – colesterol < 100 mg, quanto menor a taxa de colesterol plasmático, mais eficaz o resultado.
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Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (2009)

Terapias de reperfusão

Recomendação Classe NE

Dor sugestiva de IAM:
• Duração > 20 minutos e < 12 horas, não responsiva a nitrato sublingual I A

ECG :
• Com supradesnível do segmento ST > 1,0 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 minutos do primeiro contato médico I A

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

I A

ECG característico de IAM com persistência do supra de ST e da dor entre 12-24 horas 
(fibrinolítico ou angioplastia) IIa A
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Fibrinolíticos

Recomendação Classe NE

Dor sugestiva de IAM em pacientes com menos de 75 anos:
• Duração > 20 minutos e < 12 horas, não responsiva a nitrato sublingual I A

ECG:
• Supradesnível do segmento ST > 1,0 mm em pelo menos duas derivações precordiais contíguas 
ou duas periféricas adjacentes
• Bloqueio de 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 coronária (dentro de 90 minutos) 

I A

Acima de 75 anos (preferencialmente SK) IIa B
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Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (2009)

Regime de doses dos fibrinolíticos

Agente Tratamento Terapia antitrombótica

Estreptoquinase (SK) 1,5 milhões UI em 100 mL de SG5% ou SF 0,9% em 30-60 minutos Heparina não fracionada (HNF) ajustada ao 
peso por 48 horas ou enoxaparina por até 8 dias

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

HNF ajustada ao peso por 48 horas ou 
enoxaparina por até 8 dias

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 maior que 90 kg de peso 

HNF ajustada ao peso por 48 horas ou 
enoxaparina por até 8 dias

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



260

Intervenção coronária percutânea primária 

Recomendação Classe NE

Pacientes com diagnóstico de IAM com sintomas iniciados < 12 horas e com a viabilidade de 
efetivar o procedimento com retardo < 90 minutos após o diagnóstico* I A

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

I B

Transferência de um centro clínico para um de cardiologia intervencionista com retardo > 3 
horas do início dos sintomas, expectativa de realizar ICP primária em < 90 minutos 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 retardo < 60 minutos. A 
classificação recomenda que os centros intervencionistas pratiquem > 75 casos de ICP/ ano e > 12 casos no IAM/ano.

Intervenção coronária percutânea de resgate

Recomendação Classe NE

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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Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (2009)

Intervenção coronária percutânea eletiva após a fibrinólise

Recomendação Classe NE

Em pacientes com evidência de isquemia miocárdica 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

Facilitação da reperfusão coronária

Recomendação Classe NE

Administração sistemática de inibidores do complexo IIb/IIIa e ou fibrinolíticos prévio à ICP no 
infarto agudo do miocárdio III A
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Revascularização cirúrgica

Recomendação Classe NE

Lesão de tronco de coronária esquerda I C

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

Associada à existência de complicações mecânicas do infarto, 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 à revascularização cirúrgica I C

Tratamento das complicações

Revascularização na angina pós-infarto

Recomendação Classe NE

Cinecoronariografia objetivando a revascularização miocárdica em pacientes que não respondem 
rapidamente às terapêuticas farmacológicas anti-isquêmicas 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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Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (2009)

Disfunção venricular grave

Recomendação 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, em 
mulheres < 2,0 mg/dL e em ambos os sexos com K < 5,0 mEq/L I 

Balão intra-aórtico IIb

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

Obs.: nível de evidência – informação não contemplada no documento original.
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Choque cardiogênico

Recomendação Classe NE

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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Evolução e prognóstico

Monitorização hemodinâmica à beira do leito

Recomendação Classe

IC grave ou com piora I

Hipotensão grave ou com piora progressiva ou choque cardiogênico I

Complicações mecânicas pós-IAM tipo comunicação interventricular (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
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Balão intra-aórtico

Recomendação 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 grave e/ou isquemia 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 área de miocárdio sob risco, com ou sem isquemia IIb
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Tratamentos clínicos e cirúrgico

Complicações mecânicas pós-infarto agudo do miocárdio

Recomendação Classe NE

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

Taquiarritmias supraventriculares

Taquicardia supraventricular no IAM - não farmacológico - cardioversão elétrica

Recomendação Classe NE

Taquicardia paroxística supraventricular e fibrilação ou flutter atrial na presença de acentuada 
repercussão hemodinâmica, dor isquêmica intratável ou insucesso na terapêutica farmacológica I C
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Taquicardia supraventricular no IAM - farmacológico

Recomendação Classe NE

Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV):

• Adenosina ou verapamil na ausência de repercussão hemodinâmica I C

• Diltiazem ou betabloqueadores na ausência de repercussão hemodinâmica IIa C

• Digital nas TPSV na ausência de repercussão hemodinâmica IIb C

Fibrilação atrial: 

• Amiodarona na ausência de instabilidade hemodinâmica I C

• Diltiazem ou betabloqueadores IV para controle da FC na ausência de disfunção de VE, 
broncoespasmo ou bloqueio atrioventricular I C

• Anticoagulação com heparina não fracionada ou de baixo peso molecular I C

• Digital para controle da FC e melhora da função ventricular quando existe grave disfunção de VE IIa C

• Uso de fármacos antiarrítmicos do grupo I-C (Vaughan – Williams) no IAM III C

Obs.: Tentativas de cardioversão medicamentosa ou elétrica em pacientes sem instabilidade hemodinâmica devem ser realizadas nas primeiras 48 horas 
do início da arritmia.
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Taquicardia ventricular - implante de CDI 

Recomendação Classe NE

Implante de cardioversor-desfibrilador nos primeiros 40 dias pós-IAM* III B

*Para outras indicações, reportar-se às Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI). 

Tratamento da taquicardia ventricular monomórfica sustentada (TVMS) no IAM

Recomendação Classe NE

• 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; taquicardia ventricular polimórfica (TVP) sustentada com colapso hemodinâmico deve 
ser tratada com desfibrilação elétrica não sincronizada, com choque monofásico de 360 J (bifásico 
de 200 J) podendo ser repetido, se necessário
• TVMS em vigência de estabilidade hemodinâmica deverá ser tratada com: a) Tratamento 
farmacológico com amiodarona 150 mg/10 minutos, repetindo 150 mg a cada 10-15 minutos, se 
necessário; dose alternativa: 360 mg em 6 horas (1,0 mg/min), seguido de 540 mg nas próximas 18 
horas (0,5 mg/min). A dose total cumulativa, incluindo doses adicionais, não deve ultrapassar 2,2 g 
nas 24 horas. b) Choque monofásico sincronizado, começando com intensidade de 100 J 

I B

Tratamento da TVP refratária:

• Tratamento da isquemia e da hiperatividade adrenérgica com betabloqueadores por via 
venosa e balão intra-aórtico, devendo-se considerar a angioplastia ou a revascularzação 
miocárdica de urgência

IIa B
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• Normalização dos níveis de potássio (> 4,0 mEqL) e de magnésio (> 2,0 mg/dL) IIa C

• Em caso de bradicardia (frequência cardíaca < 60 bpm) ou intervalo QTc longo, a utilização de 
marca-passo temporário deve ser considerada IIa C

Uso de intervenção invasiva em casos 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 extrassístoles ventriculares isoladas e ritmo idioventricular acelerado III A

Tratamento da fibrilação ventricular no IAM

Recomendação Classe NE

Fibrilação ventricular (FV) ou taquicardia ventricular (TV) 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 FV ou da TV 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 

IIa C

• Deve ser considerada a correção de distúrbios eletrolíticos e ácido-basicos (potássio > 5,0 mEq/L e 
magnésio > 2,0 mg/dL) para a prevenção de recorrências de fibrilação ventricular IIa C
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Bradiarritmias, bloqueio atrioventricular total e indicações para marca-passo provisório e permanete

Placas transcutâneas* e estimulação transcutânea**

Recomendação Classe

Bradicardia sinusal (FC < 50 bpm) com sintomas de hipotensão (pressão arterial sistólica < 80 mmHg) não responsiva às 
medicações** I

Bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz tipo II** I

Bloqueio atrioventricular total** I

Bloqueio de ramo bilateral (alternância dos bloqueios de ramo ou bloqueio do ramo direito alternando com 
bloqueio divisional anterior ou posterior, independentemente do momento do início)* I

Presença ou aparecimento de bloqueio do ramo direito, bloqueio do ramo esquerdo e bloqueio divisional ântero-
superior, bloqueio do ramo direito 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 as notas * e **, vide texto completo da diretriz.
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Parada cardiorrespiratória – medicamentos

Recomendação Classe NE

Atropina na bradicardia sinusal sintomática I B

Epinefrina na dose de 1,0 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 a epinefrina na fibrilação ventricular refratária IIb B 

Bicarbonato de sódio na superdosagem de antidepressivos tricíclicos, 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

Bicarbonato 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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Parada cardiorrespiratória

Recomendação 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

Automatic manual breathing unit (AMBU) na ventilação da parada cardiorrespiratória IIb

Compressão torácica interna (direta) IIb

Obs.: nível de evidência – informação não contemplada no documento original

Prevenção secundária

Tabagismo

Recomendação Classe NE

Abolição de tabagismo I B
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Hipertensão arterial

Recomendação Classe NE

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

Controle pressórico com cifras pressóricas < 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 de ventrículo esquerdo (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

Diabetes melito

Recomendação  Classe NE

Controle da glicemia I B
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Dislipidemias

Recomendação Classe NE

Redução de ingestão de ácido graxo saturado na dieta I A

Manutenção do LDL-colesterol ≤ 70 mg/dL I A

Manutenção do Colesterol não HDL ≤ 130 mg/dL I B

Manutenção do colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL-colesterol) > 45 mg/dL e 
triglicérides (TG) < 150 mg/dL IIa B

Obesidade

Recomendação Classe

Redução do excesso de peso I

Obs.: nível de evidência – informação não contemplada no documento original

Sedentarismo

Recomendação Classe

Prática regular de exercícios I

Obs.: nível de evidência – informação não contemplada no documento original
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Fatores de risco indefinidos

Recomendação Classe NE

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 proteína C-reativa (PCRus) nos casos de risco intermediário (10%-20% de chance 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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Prescrição pós-hospitalar

Recomendação Classe NE

Ácido acetilsalicílico I A

Clopidogrel (entre 2-4 semanas) I A

Clopidogrel (por até um ano) IIa C

Betabloqueadores I A

IECA I A

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

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

Hipolipemiantes – fibratos na hipertrigliceridemia 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
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Retorno às atividades profissionais e sexuais

Recomendação Classe NE 

Retorno às atividades sexuais: pacientes de baixo risco, estáveis, com parceiros habituais, em 7-10 
dias após a alta hospitalar I B

Retorno às atividades físicas: pacientes que estejam assintomáticos após IAM não complicado 
podem retornar a suas atividades após 2-4 semanas, com avaliação cardiológica I C

Retorno às atividades sexuais: pacientes de risco intermediário, em 7-10 dias depois da 
estabilização do quadro IIa C

Reabilitação pós-hospitalar

Recomendação Classe 

Reabilitação I

Reabilitação na insuficiência cardíaca IIa

Atividade esportiva após o infarto IIa

Obs.: nível de evidência – informação não contemplada no documento original

Referências bibliográficas: consultar o texto original da diretriz - http://publicacoes.cardiol.br
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Introdução

Epidemiologia

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

Definição 

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 suprimento sanguíneo somente com elevadas 
pressões de enchimento.

Pode ser de origem sistólica ou diastólica.
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Caracterização da insuficiência cardíaca

Classificação baseada em sintomas [New York Heart Association (NYHA)]

 Classe I - ausência de sintomas (dispneia) 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.

Classificação da insuficiência cardíaca baseada na progressão da doença

 Estágio A - Inclui pacientes sob risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas ainda sem doença estrutural perceptível e sem 
sintomas atribuíveis à insuficiência cardíaca;

 Estágio B - Pacientes que adquiriram lesão estrutural cardíaca, mas ainda sem sintomas atribuíveis à insuficiência cardíaca;

 Estágio C - Pacientes com lesão estrutural cardíaca e sintomas atuais ou pregressos de insuficiência cardíaca; 

 Estágio D - Pacientes com sintomas refratários ao tratamento convencional, e que requerem intervenções especializadas ou 
cuidados paliativos.
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Sinais e sintomas de IC Peptídeos natriuréticos

BNP < 100 pg/mL
NT-pró BNP < 400 

pg/mL

BNP 100-400 pg/mL
N-terminal proBNP 

400-200 pg/mL

Peptídeo natriurético do tipo B 
BNP > 400 pg/mL

NT-pró BNP > 200 pg/mL

IC crônica provável

Fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo (FEVE) ≥ 50 %

ICFEP 

fração de ejeção 
(FE) < 50 % IC sistólica

Ecodopplercardiograma

IC crônica incerta IC crônica improvável

Abordagem do paciente com IC 

Avaliação inicial



284

Investigação etiológica

Alcoólica

 História de ingesta > 90 g/dia de 
álcool (8 doses) por mais de 5 anos

 Exclusão de outras etiologias

Miocardite

 História recente de infecção viral

 IC início recente (< 2 meses)

 Exclusão de outras etiologias

Chagásica

 Antecedente epidemiológico

 Sorologia para Chagas 

 ECG: bloqueio do ramo direito (BRD) + 
bloqueio divisional ântero-superior (BDAS)

 Ecocardiograma: aneurisma apical

Isquêmica

 Fatores risco DAC

 História de infarto agudo do miocárdio 
(IAM) / revascularização miocárdica 
(RM) / angioplastia coronariana (ATC) 

 Eletrocardiograma (ECG) com AEI ou 
sinais isquemia miocárdica

 Ecocardiograma com alteração de 
contração segmentar ou presença de 
aneurisma apical

Hipertensiva

 História de hipertensão arterial 
sistêmica (HAS)

 Exclusão de outras etiologias

Idiopática

 Exclusão de outras etiologias

Fluxograma de diagnóstico de IC crônica. AEI - área eletricamente inativa; ICFEP - insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção preservada.
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Uso do eletrocardiograma na IC crônica

Recomendação Classe NE

Eletrocardiograma deve ser realizado na avaliação inicial de todos os pacientes (com IC) I C

Uso da radiografia de tórax na IC crônica

Recomendação Classe NE

Radiografia de tórax póstero-anterior (PA) e perfil deve ser realizada na avaliação inicial de todos os 
pacientes com IC I C

Avaliação laboratorial na IC crônica

Recomendação Classe NE

Eletrólitos, hemograma, função renal, função hepática, thyroid stimulating hormone (TSH) e 
glicemia devem ser realizados na valiação inicial I C

Sorologia para Chagas deve se realizada quando houver dados epidemiológicos sugestivos I C

NE: nível de evidência
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Uso do BNP/NT-proBNP na IC crônica

Recomendação Classe NE

Dosagem do BNP/NT-proBNP pode ser utilizada para o complemento do diagnóstico de IC no ambiente 
de atenção primária IIa A

Dosagem do BNP/NT-proBNP pode ser considerada para estratificação prognóstica em pacientes com IC IIa A

Dosagem do BNP/NT-proBNP pode ser utilizada quando o diagnóstico clínico de IC é incerto IIa C

Medidas seriadas de BNP/NT-proBNP podem ser consideradas como complemento ao exame físico para 
guiar tratamento em pacientes com IC IIb B

Uso do ecodopplercardiograma na IC crônica

Recomendação  Classe NE

Ecodopplercardiograma deve ser realizado na avaliação inicial de todo paciente com IC I C

Ecodopplercardiograma pode ser utilizado 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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Investigação da cardiopatia isquêmica no paciente com IC e disfunção sistólica

Recomendação Classe NE

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 ressonância 
magnética cardíaca (RMC)] em paciente 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 paciente 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

Investigação de IC de etiologia indeterminada

Recomendação Classe NE 

RMC em pacientes com suspeita clínica de cardiomiopatias específicas [restritiva, infiltrativa, de 
depósito, miocardite e displasia de ventrículo direito (VD) e hemocromatose] I B

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

IIa C 
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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

Tratamento não farmacológico

Tratamento nutricional de pacientes com IC crônica

Recomendação Classe NE

Restrição do consumo de sódio (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 na 
ausência de 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, as gorduras mono e polinsaturadas, 
em especial ácidos graxos da série ômega 3 e as 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
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Redução de peso para pacientes com sobrepeso ou obesos IIa C 

Restrição hídrica menor que 1000 mL de rotina IIb C

Redução de sódio da dieta < 2 g/dia III C

Prevenção de fatores agravantes na IC crônica

Recomendação Classe NE 

Vacinar contra Influenza (anualmente) e pneumococcus (a cada cinco anos) caso não haja 
contraindicação I C

Estimular a supressão do tabaco I C 

Evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais I C 

Abstinência total em relação ao uso de drogas ilícitas I C

Reabilitação cardiovascular em IC crônica

Recomendação Classe NE 

Reabilitação cardiovascular para pacientes com IC crônica estável em CF II-III (NYHA) I B
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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 paciente 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 do paciente, no objetivo do programa e nos 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 
85% da frequência 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 (em que 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 sessões 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

IC sintomática + disfunção ventricular

Inibidor da enzima de conversão da 
angiotensina (IECA) + betabloqueador 
(BB) ou IECA → BB ou BB → IECA * 

Diurético (se sintomas de hipervolemia)
[bloqueador do receptor da angiotensina 

(BRA): alternativa para IECA em casos 
selecionados]

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

Persistência de sintomas incapacitantes?

Tratamento farmacológico 
adicional não indicado

Sim Não
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Melhora?

Miocardiopatia 
isquêmica?

Mantém CF III

Não

Não

Sim

Sim

Tratamento farmacológico 
adicional não indicado

FEVE < 35%

Considerar  
cardiodesfibrilador  

implantável

QRS > 150 ms ou  
QRS 120-150 ms 

associado a dissincronia

Considerar transplante 
cardíaco CF III / IV

Considerar 
ressincronização CF III

*A terapêutica inicial para IC crônica inclui IECA e BB, que podem ser iniciados simultaneamente ou podem ser iniciados individualmente como 
monoterapia até as doses toleradas antes da introdução do outro. No caso do BB, apenas o bisoprolol foi testado como monoterapia. 
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Uso de inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) na IC crônica

Recomendação Classe NE

Disfunção sistólica assintomática ou sintomática I A

São contraindicações para o uso de IECA: potássio sérico > 5,5 mEq/L, estenose de artéria renal bilateral, história de angioedema documentado com uso 
prévio de IECA, hipotensão arterial sistêmica sintomática, estenose aórtica grave. Precauções devem ser tomadas ao iniciar IECA em pacientes com nível de 
creatinina sérica ≥ 3 mg/dL ou hipotensão arterial sistêmica sistólica persistente inferior a 80 mmHg.

Uso de betabloqueadores na IC crônica

Recomendação Classe NE

Classe funcional II-IV da NYHA com disfunção sistólica associada com IECA ou BRA, exceto para 
miocardiopatia chagásica I A

Pacientes assintomáticos com disfunção sistólica após infarto agudo do miocárdio, 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 
acima de 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 associada com IECA ou BRA na 
miocardiopatia chagásica IIa C
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Uso de bloqueador do receptor da angiotensina - BRA na IC crônica

Recomendação Classe  NE

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

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 contraindicações são semelhantes às dos IECA.

Uso de antagonista de aldosterona na IC crônica

Recomendação Classe NE 

Espironolactona em pacientes sintomáticos com disfunção sistólica do VE, classes funcionais III e IV 
da NYHA, associado ao tratamento padrão I B

Espironolactona em pacientes sintomáticos com disfunção sistólica do VE, classes funcionais III e IV 
da NYHA, com uso de IECA associada com BRA, além do tratamento padrão IIb B

Efeitos adversos: Hiperpotassemia, ginecomastia e mastodínia (ginecomastia dolorosa) são efeitos adversos encontrados principalmente com espironolactona. 
Não está recomendado em pacientes com creatinina > 2,5 mg/dL ou potássio sérico > 5,0 mEq/L.
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Uso de diuréticos na IC crônica

Recomendação Classe NE

Pacientes sintomáticos com sinais e sintomas de congestão I C

Introdução em pacientes com disfunção sistólica 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.

Uso de hidralazina-nitrato na IC crônica

Recomendação Classe NE

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

Afrodescendentes 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
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Uso de digoxina na IC crônica

Recomendação Classe NE

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

Uso de anticoagulantes (cumarínicos) e antiagregantes plaquetários na IC crônica

Recomendação Classe NE 

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 cardiomiopatia 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 miocárdio de parede anterior com disfunção sistólica IIa C

Aspirina para miocardiopatia dilatada não isquêmica III B 

*Índice CHADS2 (Cardiac failure, Hypertension, Age, Diabetes, Stroke) (IC ou FE < 35%, hipertensão e idade > 75 anos, diabetes, acidente vascular encefálico).
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Uso de antiarrítmicos na IC crônica

Recomendação Classe  NE

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

Antiarritmico da classe IB (mexiletine) como opção ou em associação à amiodarona em 
portadores de cardioversor desfibrilador implantável (CDI) IIb  C

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

Uso de bloqueadores dos canais de cálcio na IC crônica

Recomendação Classe NE

Bloqueadores dos canais de cálcio de segunda geração em pacientes com hipertensão arterial 
persistente ou angina, apesar de tratamento otimizado IIa C

Bloqueadores dos canais de cálcio com efeitos inotrópicos negativos em pacientes assintomáticos 
com disfunção sistólica e após infarto do miocárdio III C
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Tratamento cirúrgico

Revascularização miocárdica na IC crônica

Recomendação Classe NE

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 multiarteriais (2 ou 
mais vasos) associada à estenose da descendente anterior 

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, mesmo 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

Cirurgia da valva mitral na IC

Recomendação Classe NE

Cirurgia de troca ou plastia valvar mitral no tratamento da insuficiência mitral acentuada 
secundária em pacientes com IC refratária ao tratamento clínico otimizado IIb C
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Procedimentos de remodelamento cirúrgico das câmaras ventriculares

Recomendação Classe NE 

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
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Transplante cardíaco

Indicação de transplante cardíaco

Recomendação Classe NE

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

Arritimia ventricular refratária I C

Classe funcional 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 **

Presença de disfunção sistólica III C 

Classe funcional III ou IV sem otimização terapêutica III C

* Equivalente de ventilação de dióxido de carbono; VO2: consumo de oxigênio. ** Informação não contemplada no documento original.
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Contraindicações para transplante cardíaco 

Contraindicações Classe NE

Resistência vascular pulmonar fixa > 5 unidades Wood, mesmo após provas farmacológicas I C

Diabetes insulino-dependente 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

Doença psiquiátrica grave, abuso de drogas ou álcool e não aderência às recomendações da equipe I C

Idade maior que 70 anos IIa C 

Comorbidades 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 melito de difícil controle IIa C
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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

Terapia de ressincronização cardíaca na IC crônica

Recomendação Classe NE

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%, CF III ou IV na vigência de tratamento clínico otimizado, dependente de marca-passo 
convencional, com QRS > 150ms 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 marca-
passo 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



304

CDI para prevenção secundária de morte súbita em portadores de disfunção ventricular

Recomendação Classe NE

Pacientes com cardiomiopatia isquêmica, sobreviventes de parada cardíaca devido à fibrilação 
ventricular (FV)/ taquicardia ventricular (TV) ou taquicardia ventricular sustentada (TVS) com 
instabilidade hemodinâmica, excluind-ose alguma causa totalmente reversível 

I A

Pacientes com cardiomiopatia não isquêmica ou chagásica, sobreviventes de parada cardíaca devido 
à FV/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 eletrofi siológico invasivo IIa B

Síncope recorrente, de etiologia não explicada IIb C 

Pacientes com pouca expectativa de vida em um ano ou comorbidades graves ou tempestade 
elétrica ou na espera de um transplante cardíaco iminente III C
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CDI para prevenção primária de morte súbita em portadores de disfunção ventricular

Recomendação Classe NE

Cardiomiopatia isquêmica com infarto do miocárdio com pelo menos 6 meses de evolução, FE ≤ 35%, 
CF II e III na vigência de tratamento clínico otimizado, sem indicação de revascularização miocárdica e 
sem comorbidades 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

Abordagem da IC nos diferentes estágios

Estágio A B C D

Pacientes com alto risco de 
desenvolver IC, ainda sem doença 
estrutural

Pacientes com doença 
estrutural porém 
assintomática

Pacientes com doença 
estrutural e IC sintomática

Pacientes refratários 
ao tratamento 
convencional
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Tratamento não 
farmacológico 

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

Medidas do estágio A Medidas do estágio A
Restrição salina
Restrição hidrica

Medidas dos 
estágios A e C

Tratamento 
farmacológico

Controle/tratamento dos fatores 
de risco 
Tratamento da HAS
Tratamento do diabetes melito (DM) 
Tratamento da dislipidemia (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 Cardiodesfibrilador 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)

Diagnóstico e tratamento da ICFEP

Sinais e sintomas de IC

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

Hemodinâmica
PCP > 12 mHg ou 

pressão diastólica final 
do ventrículo esquerdo 
(PDFVE) > 16 mHg ou 

T > 48 ms ou 
b > 0,27

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); > 190 g/m2 (H)
ou fibrilação atrial

15 > E / E' > 8 E / E' > 15

Ecodopplercardiograma + doppler tecidual
IC sistólica
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Biomarcadores
BNP > 200 pg/mL ou NT-pro BNP > 220 pg/mL

Controle HAS
IECA
BRA

bloqueador de cálcio (BCa)

Controle FC
BB

Controle volemia
Diurético

Controle isquemia
BB
BCa

Corrigir fatores associados à alteração do relaxamento de VE

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.
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Tratamento de pacientes com ICFEP

Recomendação Classe NE

Controle de HAS I C 

Controle da FC em pacientes com FA I C 

Diuréticos para controle da congestão pulmonar e periférica I B

Revascularização miocárdica em pacientes com doença arterial coronariana 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 melhora 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 HAS ou isquemia IIb C

Uso de digital para minimizar sintomas de ICFEP III C
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Definição, classificação, aspectos epidemiológicos e fisiopatologia
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.

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.

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 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. 

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.
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Classificação da FA

(Adaptado das diretrizes AHA/ACC/ESC). Paroxística: episódios de FA com término espontâneo < 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.

Novo diagnóstico de FA

Permanente

Paroxística Persistente
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Investigação do paciente com fibrilação atrial

Manifestações clínicas

 A 1ª apresentação pode ser uma complicação embólica ou exacerbação de insuficiência cardíaca (IC), mas a maioria se queixa de 
palpitações, dor torácica, dispneia, fadiga, tontura ou síncope

Investigação clínica

 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.

Prevenção de fenômenos tromboembólicos

 A relação entre FA e acidente vascular encefálico (AVE) 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 
(Cardiac failure, Hypertension, Age, Diabetes, Stroke). História de AVE ou ataque isquêmico transitório (AIT) recebem 2 pontos e 
idade ≥ 75 anos, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes melito (DM) ou IC recente recebem 1 ponto cada. Escores mais altos 
estão relacionados com maiores taxas de ocorrência de AVE. Escores iguais ou maiores que 2 devem receber anticoagulação.
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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 [relação normatizada iternacional 
(RNI) 2,0-3,0]

Fator de risco fraco

 Sexo feminino

 Idade: 65 a 74 anos

 Doença coronariana

 Tireotoxicose

Fator de risco moderado

 Idade: >75 anos

 Hipertensão arterial

 IC

 FE < 35%

 Diabetes mellitus

European Heart Journal 2006;27:1979-2030.

Fator de risco elevado

 Acidente vascular incefálico isquêmico 
(AVEI) / AIT

 Embolia prévia

 Estenose mitral

 Prótese valvar
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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

Pacientes (n = 1733) Taxa ajustada de AVEI  
(% anos – 95% confidence interval CI) Escore de CHADS2

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
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Recomendações gerais para o uso de terapia antitrombótica na fibrilação atrial

Terapia antitrombótica

Recomendação Classe NE

Anticoagulação (RNI entre 2,0 e 3,0) por tempo indefinido, exceto contraindicações: 

• Administração de antagonista da vitamina K na prevenção secundária, estenose mitral reumática ou 
prótese metálica valvar (RNI >2,5) I A 

• Antagonistas da vitamina K em pacientes ≥ 2 fatores de risco: idade ≥75 anos, HAS, IC, fração de ejeção 
do ventrículo esquerdo (VE) ≤ 35% e DM I A

• AAS 81 a 325mg como substituto dos antagonistas da vitamina K quando esse está contraindicado I A 

• 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 I C

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

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 doença arterial coronária (DAC) IIa B 

AAS 81 a 325 mg para pacientes < 60 anos, sem doença cardíaca e sem fator de risco para tromboembolismo IIb C

Prevenção primária com anticoagulação prolongada para pacientes < 60 anos, sem doença cardíaca e sem 
fator de risco para tromboembolismo III C

NE: nível de evidência
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Prevenção do tromboembolismo em pacientes com FA submetidos à cardioversão elétrica

Recomendação Classe NE

Anticoagulação oral (RNI entre 2,0 e 3,0) por 3 semanas antes e 4 semanas após a cardioversão - 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. Pacientes com próteses valvares metálicas deverão manter RNI >2,5 

I B

Administração de heparina não fracionada (HNF) (a menos que contraindicada) 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 

I C

Nas primeiras 48 h após o início da FA, a necessidade de anticoagulação antes e após a CV deverá ser 
baseada no risco de tromboembolismo IIA C

Emprego do eletrocardiograma transesofágico (ETE) para a identificação de trombos como alternativa à 
anticoagulação antes da CV da FA IIA B

• 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.  Anticoagulação oral 
(RNI de 2 a 3) por pelo menos 4 semanas após a reversão ao ritmo sinusal

IIA B

• Ainda não há dados suficientes para recomendar o uso de HBPM IIA C

• 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 IIA C 

Anticoagulação nos pacientes com flutter atrial submetidos à CV, utilizando-se o mesmo protocolo 
empregado na FA IIA C
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Algoritmo para reversão de FA com duração < 48h

FA com duração < 24h

CVE Controle da FC com medicações IV

Controle da FC: medicação VO 
Anticoagulante: RNI 2,0 - 3,0

Heparina

Observar reversão espontânea

Cardioversão química ou elétrica

Com repercussão hemodinâmica Sem repercussão hemodinâmica

Reversão sem sucesso
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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 > 48h

ECO TE

ECO TE
com trombo

ECO TE
sem trombo

Cardioversão 
+ 

anticoagulante 
por 4 semanas 

ou mais

Controle da FC

Controle da FC

Anticoagulante oral (s/n) Anticoagulante por 3 semanas

+ Cardioversão

+ Anticoagulante por 4 semanas ou mais

Heparina + anticoagulante oral

Controle de ritmo
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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 NE

Propafenona 
> 7 dias oral ou intravenosa (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 IIb B

Quinidina 
> 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 
administrados para esse fim.
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Uso de antiarrítmicos para cardioversão farmacológica da fibrilação atrial

Recomendação Classe NE

Propafenona via oral (VO) ou intravenosa (IV) para reversão da FA, na ausência de cardiopatia 
estrutural I A 

Amiodarona IV para reversão da FA, na presença de disfunção moderada ou grave I A

Amiodarona IV para a reversão da FA, na ausência de disfunção moderada ou grave IIa A

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 contraindicações. Antes do início da medicação, deve-se administrar betabloqueador 
ou antagonista dos canais de cálcio não diidropiridínico 

IIa C

Amiodarona VO em pacientes ambulatoriais com FA paroxística ou persistente, quando a reversão 
ao ritmo sinusal não é imediatamente necessária IIb  C

Quinidina ou procainamida para reversão da FA. Contraindicadas quando houver cardiopatia IIb  C

Digoxina e sotalol para reversão da FA III A

Quinidina, procainamida e disopiramida, iniciadas fora do hospital, para reversão farmacológica da FA III B
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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 10 
g 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 400 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 contínua 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 12h, associada a um 
medicamento para diminuir a frequência cardíaca 

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

Recomendação Classe NE

FA com frequência rápida sem resposta imediata a medidas farmacológicas ou acompanhada de 
isquemia miocárdica, hipotensão, angina ou insuficiência cardíaca 

I C

FA associada à pré-excitação ventricular com taquicardia muito rápida ou instabilidade hemodinâmica I B

FA muito sintomática, mesmo sem instabilidade hemodinâmica. No caso de recorrência precoce 
da FA, esta deverá ser repetida após a administração de antiarrítmicos 

I C

Estratégia de longo prazo na conduta de pacientes com FA recorrente IIa B 

Cardioversões repetidas para o controle de FA recorrente ou sintomática, caso seja a 
preferência do paciente 

IIa B 

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 

III C

CV elétrica em pacientes com intoxicação digitálica ou hipopotassemia III C
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Melhora da eficácia da cardioversão elétrica por meio do uso de medicamentos

Recomendação Classe NE

Pré-tratamento com amiodarona, propafenona ou sotalol para aumentar o sucesso da CV elétrica 
visando a prevenir a recorrência da FA IIa C

Administração profilática de antiarrítmico, antes da repetição da CV elétrica, em pacientes com 
recorrência da FA IIa C

Administração de betabloqueador, disopiramida, diltiazem, procainamida ou verapamil em 
pacientes com FA persistente com o objetivo de aumentar o sucesso da CV elétrica ou prevenir 
recorrência precoce 

IIb C

Início de medicação antiarrítmica, fora do hospital, para aumentar o sucesso da CV elétrica da FA 
em pacientes sem doença cardíaca IIb C

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

IIb C
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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

Hipertensão arterial

Importante SVE

Doença arterial coronariana

Sotalol

Insuficiência cardíaca

Amiodarona

Amiodarona Amiodarona

Amiodarona

Ablação 
com cateter

Propafenona
ou sotalol

Ablação com cateter

Ablação com cateter

Não Sim
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Manutenção do ritmo sinusal

Recomendação Classe NE

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 I C 

Antes de iniciar o antiarrítmico, deve-se identificar e tratar causas removíveis da FA I C

Terapêutica farmacológica para manutenção do ritmo sinusal e prevenção de taquicardiomiopatia IIa C

Antiarrítmicos para o tratamento de recorrências infrequentes e bem toleradas de FA IIa C

Início ambulatorial de antiarrítmicos em pacientes com FA sem cardiopatia e que apresentam boa 
tolerância ao fármaco empregado IIa C

Propafenona ambulatorialmente na FA paroxística em pacientes sem cardiopatia e que estão em 
ritmo sinusal quando do início do tratamento IIa B

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 

IIa C

A ablação por cateter como alternativa à terapêutica farmacológica na prevenção de recorrências 
de FA, em sintomáticos, com pouca sobrecarga atrial esquerda IIa  C
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Antiarrítmicos para manutenção do ritmo sinusal com um fármaco em pacientes com fatores de 
risco bem definidos para pró-arritmia III A

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 

III C
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Controle da frequência cardíaca (FC) durante fibrilação atrial

Recomendação Classe NE

Em pacientes sem cardiopatia estrutural significativa com FA persistente ou permanente em uso de 
betabloqueadores ou bloqueadores dos canais de cálcio não diidropiridínicos em doses individualizadas I B 

Na ausência de pré-excitação, administração IV de betabloqueador ou bloqueadores dos canais 
de cálcio não diidropiridínicos para diminuir a resposta na FA aguda, com especial cautela nos 
pacientes com hipotensão ou IC 

I B

Administração IV de digital ou amiodarona para controle da FC em pacientes com FA e IC, na 
ausência de pré-excitação I B

Em pacientes com sintomas de FA relacionados a esforço, a eficácia do tratamento deve ser testada 
durante o exercício, ajustando-se as drogas o suficiente para manter a FC em níveis fisiológicos I C 

Digoxina para controlar a FC em repouso em pacientes com FA e disfunção ventricular e em 
indivíduos sedentários I C

Combinação de digoxina com betabloqueador ou bloqueadores dos canais de cálcio não 
diidropiridínicos 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 

IIa B

Controle da FC através da ablação do nó atrioventricular (AV) com implante de 
marcapasso quando a terapia farmacológica é insuficiente ou associada a efeitos 
colaterais, ou na presença de suspeita de taquicardiomiopatia 

IIa B
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Amiodarona IV para controle da FC em pacientes com FA, quando outras drogas falham ou 
são contra indicadas IIa C

Amiodarona VO quando a FC não pode ser controlada em pacientes com FA usando 
betabloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio não dihiropiridínicos ou digoxina, 
isoladamente ou em associações 

IIb C

Procainamida, disopiramida ou amiodarona IV para pacientes estáveis com FA e pré-
excitação ventricular IIb B

Digitálicos como agentes isolados para controlar a resposta em pacientes com FA paroxística III  B

Ablação por cateter do nó AV sem tratamento prévio com medicamentos para controle da FC em 
pacientes em FA III C

Administração de bloqueadores dos canais de cálcio não diidropiridínicos em pacientes com IC 
descompensada e FA III C

A administração de digitálicos ou bloqueadores dos canais de cálcio não diidropiridínicos em 
pacientes com FA e síndrome de pré-excitação III C
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Ablação na FA

Recomendação Classe NE

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 

I B

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 

IIa B 

FA paroxística, com as mesmas características do item acima, com cardiopatia estrutural e 
refratária a amiodarona IIa C

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 

IIa C 

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 

IIa C

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 

IIb C

Pacientes com trombo em átrio esquerdo III C 
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Pacientes com causas reversíveis para a FA III C

Após o primeiro episódio de FA III C

Ablação da junção AV com implante de marcapasso

Recomendação Classe NE

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

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 IIa A

Na FA com controle adequado da frequência com drogas bem toleradas. Ablação da FA para 
manutenção do ritmo sinusal III C
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Pacientes com FA no pós-operatório de cirurgia cardíaca

Recomendação Classe NE

Betabloqueador para prevenir FA pós-operatória a menos que contraindicado I A

Bloqueadores do nó AV para o controle da resposta ventricular da FA pós-operatória I B

A administração pré-operatória de amiodarona como tratamento profilático em pacientes com 
alto risco de FA IIa A

CV farmacológica com amiodarona ou CV elétrica em pacientes com FA pós-operatória utilizando-se 
o mesmo protocolo recomendado para pacientes não cirúrgicos IIa B

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 IIa B

Administrar medicação anticoagulante em pacientes que desenvolvem FA pós-operatória, como 
recomendado para pacientes não cirúrgicos IIa B

Administrar sotalol profilático para pacientes com risco de desenvolver FA pósoperatória IIb B
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Manejo da FA em situações especiais: gravidez, atletas, cardiomiopatia 
hipertrófica, hipertireoidismo, doença pulmonar, pré-excitação ventricular e 
infarto agudo do miocárdio

Manejo da FA em gestantes

Recomendação Classe NE

Controle da resposta ventricular na gestante com digoxina, betabloqueador ou bloqueador dos 
canais de cálcio I  C

CV elétrica na instabilidade hemodinâmica I C

Anticoagulação durante toda a gestação, em paciente de alto risco. A forma de anticoagulação 
deve respeitar o período gestacional I C

A CV química em gestantes com FA hemodinamicamente estável com quinidina, amiodarona 
ou procainamida IIb C
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Participação de atletas com FA em atividades competitivas

Recomendação Classe NE 

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 betabloqueadores, que é 
vedado em algumas modalidades 

II C

Atletas com FA e cardiopatia estrutural, que mantêm 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 

II C

Atletas em uso de anticoagulantes não podem participar de atividades competitivas II C

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 a teste ergométrico com intensidade similar à 
atividade física pretendida 

II C
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Manejo da FA na cardiomiopatia hipertrófica

Recomendação Classe NE

Anticoagulação oral para todos os pacientes com CMH e FA I B

Controle da resposta ventricular com betabloqueador, verapamil, diltiazem, amiodarona ou sotalol I C

Ablação da FA para manutenção do ritmo sinusal nos casos refratários a drogas antiarrítmicas, 
incluindo amiodarona (salvo contraindicação) I C

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

Amiodarona ou disopiramida associada a betabloqueador ou bloqueador dos canais de cálcio para 
prevenção de episódios de FA IIa C

Manejo da FA no hipertireoidismo

Recomendação Classe NE 

Betabloqueadores para controle da resposta ventricular, salvo contraindicação I B

Verapamil e diltiazem podem ser empregados nos casos de impossibilidade do uso dos 
betabloqueadores, para o controle da resposta ventricular I B

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 I B
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Manejo da FA em doenças pulmonares

Recomendação Classe NE

Correção da hipoxemia e acidose, nos pacientes que desenvolvem FA durante doença pulmonar aguda e na doença 
pulmonar obstrutiva crônica DPOC I C 

Controle da resposta ventricular com diltiazem ou verapamil associado a digital, se necessário I C

Cardioversão para pacientes hemodinamicamente instáveis I C

Aminofilina e beta-agonistas nos pacientes com doença broncoespástica que desenvolvem FA III C

Betabloqueadores, sotalol, propafenona e adenosina, nos pacientes com DPOC que desenvolvem FA III C

Manejo da FA na SWPW

Recomendação Classe NE

CV elétrica imediata nos casos de frequência cardíaca rápida e instabilidade hemodinâmica I B

Ablação por cateter da via anômala em pacientes com FC rápida e síncopes ou período refratário efetivo da 
via acessória curto (< 270 ms) I B

Administração de propafenona, procainamida ou amiodarona intravenosas para restaurar o ritmo sinusal em 
pacientes com QRS largo (> 120 ms) e estáveis hemodinamicamente I C

Administração de propafenona, procainamida ou amiodarona intravenosas em pacientes com FA pré-excitada, 
estáveis hemodinamicamente IIb C

Administração de digitálicos, betabloqueadores, adenosina,  verapamil e diltiazem III B
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Manejo da FA no infarto agudo do miocárdio (IAM)

Recomendação Classe NE

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 I C

Amiodarona IV para diminuir rapidamente a resposta ventricular da FA e melhorar a função do 
ventrículo esquerdo em pacientes com IAM I C

Betabloqueadores 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 

I C

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 contraindicações I C

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 IIa C

Antiarrítmicos da classe IC em pacientes com FA com IAM III C

Tratamento cirúrgico da FA

Recomendação Classe NE

Pacientes com FA sintomática que serão submetidos à cirurgia valvar mitral I C

Cirurgia para tratamento exclusivo da FA em pacientes sintomáticos, em quem a ablação por 
cateter tenha falhado ou não possa ser realizada IIb C

Referências bibliográficas: consultar o texto original da diretriz - http://publicacoes.cardiol.br
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Definições das recomendações e evidências

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 segurança, 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 opiniões 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 randomizado 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

História clínica e exame físico

Recomendação Classe NE

Todos devem ser avaliados e classificados em probabilidade alta, intermediária ou baixa de apresentarem 
síndrome isquêmica miocárdica instável (SIMI) I B

Todos devem ser estratificados e classificados em risco alto, intermediário ou baixo de desenvolverem 
eventos cardíacos maiores I B

NE: nível de evidência

Eletrocardiograma

Recomendação Classe NE

Todos devem realizar eletrocardiograma (ECG). Idealmente, em até 10 minutos I B

Deve ser repetido nos casos não diagnósticos, em até 6 horas I C
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Marcadores bioquímicos

Recomendação Classe NE

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 

I B

Creatinoquinase fração MB (CK-MB) massa e troponinas são de escolha I A

CK-MB atividade isolada ou em associação com CK pode ser utilizada se CK-MB massa ou troponina não 
estiverem disponíveis IIa B

Nos pacientes com outros fatores de alto risco, bem como em grupos de muito baixo risco, as troponinas 
podem ser dispensáveis IIa 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) IIb B

Utilização da desidrogenase lática (DHL), aspartato aminotransferase (TGO) para detecção de necrose 
miocárdica em pacientes com suspeita de SIMI III A
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Eletrocardiograma de esforço

Recomendação Classe NE

Risco baixo e com marcadores normais devem ser encaminhados para teste ergométrico (TE) após 9 
horas, idealmente até 12 horas, em regime ambulatorial I B

Na impossibilidade do teste ergométrico (TE) ou nos casos de ECG não interpretável, pode ser 
estratificado com teste provocativo de isquemia com imagem I B

Os protocolos devem ser adaptados às condições de cada paciente I B

Ecocardiografia

Recomendação Classe NE

Deve ser realizada no diagnóstico diferencial com outras doenças, quando houver suspeita de doenças 
de aorta, pericárdio, embolia pulmonar e valvopatias I C

Nos casos de complicações mecânicas decorrentes de SIMI I C

Ecocardiografia de estresse é uma alternativa ao TE na impossibilidade de o realizarem I B

Pacientes em vigência de dor torácica podem ser avaliados por ecocardiograma em repouso, para 
determinar a origem isquêmica ou não da dor IIa B
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Cardiologia nuclear

Recomendação Classe NE

Cintigrafia miocárdica de perfusão é uma alternativa ao teste ergométrico, nos pacientes com impossibilidade 
para realizá-lo I C

Pacientes com dor torácica podem ser avaliados pela cintigrafia miocárdica de perfusão em repouso para 
determinar a origem isquêmica ou não da dor IIa A



345
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável  
e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST (II Edição, 2007)

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
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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 acima, a aplicação de escores de risco pode contribuir para tomada de decisão em cada paciente 
específico.
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Sumário da utilização dos exames subsidiários no IAM sem supradesnível de ST e na angina 
instável (AI)
 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

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

 Clinicamente estável 

 ECG normal ou sem alterações agudas 

 Marcadores bioquímicos normais e/ou teste provocativo de isquemia negativo
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Condutas nos pacientes de risco intermediário e alto

Internação e alta da Unidade Coronária de Terapia Intensiva (UCO)

Recomendação Classe NE

Riscos intermediário e alto devem ser internados em UCO, idealmente, até que a conduta definitiva 
seja tomada I C

Oxigenoterapia 

Recomendação Classe NE

Risco intermediário e alto I C

Betabloqueadores adrenérgicos

Recomendação Classe NE

Betabloqueadores via oral em pacientes de risco intermediário e alto I B 

Betabloqueadores endovenosos em pacientes de risco intermediário e alto IIb B
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Nitratos

Recomendação Classe NE

Risco intermediário e alto, exceto nas contraindicações (pressão arterial sistólica < 100 mmHg ou uso 
de sildenafil nas últimas 24 horas) I C

Analgesia e sedação

Recomendação Classe NE

Morfina em pacientes de risco intermediário e alto I C

Benzodiazepínicos em pacientes de alto risco I C

Benzodiazepínicos em pacientes de risco intermediário IIa C

Antagonistas dos canais de cálcio

Recomendação Classe NE

Riscos intermediário e alto. Não diidropiridínico em casos de contra-indicação aos betabloqueadores I B

Angina variante (Prinzmetal) I B

Diidropiridínicos de ação prolongada na presença de isquemia refratária para pacientes em uso 
adequado de nitratos e betabloqueadores e sem disfunção ventricular IIa B
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Não diidropiridínicos de ação prolongada como substitutos aos betabloqueadores IIb B

Diidropiridínicos de início de ação rápida para pacientes já em uso adequado de betabloqueadores em 
pacientes de alto risco IIb B

Diidropiridínicos de início de ação rápida em pacientes sem uso adequado de betabloqueadores III B

Agentes antiplaquetários

Ácido acetilsalicílico

Recomendação Classe NE 

AAS em todos os pacientes I A

Derivados tienopiridínicos

Recomendação Classe NE 

Adição de clopidogrel ao AAS em risco intermediário e alto I A

Adição de ticlopidina ao AAS em risco intermediário e alto I C

Tienopiridínicos em pacientes com contraindicação ao AAS I B
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Antagonista dos receptores da glicoproteína IIb/IIIa

Recomendação Classe NE

Para pacientes com estratégia intervencionista precoce

Alto risco. Uso de abciximab e tirofiban quando se opta por não ministrar tienopiridínicos I A

Alto risco. Uso de abciximab em adição a AAS e tienopiridínicos IIb B

Para paciente com estratégia conservadora

Alto risco. Uso de tirofiban quando se opta por não administrar tienopiridínicos IIa B

Alto risco. Uso de tirofiban em adição a AAS e tienopiridínicos IIb B

Abciximab de rotina em pacientes de alto risco III B

Abciximab ou tirofiban em pacientes de risco intermediário III B
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Inibidores do sistema renina-angiotensina

Recomendação Classe NE

Inibidores da ECA em risco intermediário e alto com disfunção ventricular esquerda, hipertensão ou 
diabetes melito I A

Bloqueadores dos receptores da angiotensina II em pacientes de risco intermediário e alto com 
contraindicação aos inibidores da ECA  I C

Inibidores da ECA em todos os pacientes de risco intermediário e alto IIa B

Antitrombínicos

Recomendação Classe NE

Heparina não fracionada (HNF) em todos os pacientes I A

Heparina de baixo peso molecular (HBPM) em todos os pacientes I A 

Enoxaparina preferencialmente à HNF, a não ser que a cirurgia de revascularização miocárdica esteja 
planejada para as próximas 24 horas IIa A

Não realizar uso alternado ou concomitante de HNF e HBPM IIa B
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Diagnóstico e estratificação de risco com métodos complementares

Estudo hemodinâmico e cineangiocardiográfico

Recomendação Classe NE

Risco intermediário e alto I A

Não se deve indicar a angiografia coronária de rotina – mesmo para pacientes com risco 
intermediário/alto, nas seguintes situações: comorbidade importante ou reduzida, expectativa de vida 
reduzida e em pacientes que recusam tratamento por revascularização miocárdica 

III C

Obs.: 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
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Exames ecocardiográficos

Recomendação Classe NE

O ecocardiograma transtorácico é exame de eleição em risco intermediário ou alto I B

Ecocardiografia de estresse em pacientes nos quais persistem dúvidas, após serem submetidos ao TE I B

Em circunstâncias especiais, necessitam ser substituídos ou complementados pelo exame transesofágico IIa B

Ecocardiografia de estresse como alternativa ao TE IIa B

Ecocardiografia transtorácica contrastada em pacientes com imagem subótima ou para delineamento de 
bordos endocárdicos durante a ecocardiografia sob estresse IIa B

Ecocardiograma sob estresse com microbolhas em risco intermediário nas quais persistem dúvidas após 
a realização de TE IIb B

Ecocardiografia de estresse em pacientes de alto risco III C

Ecocardiograma sob estresse com microbolhas em pacientes com alto risco III C
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Teste ergométrico (TE)

Recomendação Classe NE

TE em risco intermediário I B

TE em alto risco após 48 horas IIb C

TE em alto risco antes de 48 horas III C

Angiocardiografia nuclear

Recomendação Classe NE

Risco intermediário e alto para avaliar a função ventricular I A

Risco intermediário e alto para identificação de envolvimento do ventrículo direito IIa C
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Cintigrafia miocárdica de perfusão

Recomendação Classe NE

Risco intermediário no qual persistem dúvidas após a realização de TE ou há impossibilidade de 
submeter-se ao TE I 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 I B

Após o cateterismo, para identificação da artéria relacionada ao evento (região a ser revascularizada) e/ou 
estratificação de risco I 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 I A

Como primeira opção ao TE IIb B

Alto risco antes de 48 horas de estabilização do paciente III C



357
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável  
e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST (II Edição, 2007)

Intervenção coronária percutânea (ICP)

Recomendação Classe NE

Uni ou biarteriais, com significante lesão proximal em ADA e com grande área de miocárdio em risco por 
testes funcionais I B

Multiarteriais, anatomia coronária favorável, função ventricular normal e sem diabetes melito I B

Uni ou biarteriais, mas sem envolvimento proximal da ADA, porém com moderada área de miocárdio em 
risco e isquemia pelos testes funcionais IIa C

Lesão focal ou múltiplas estenoses em enxertos aortocoronários de veia safena e que são candidatos de 
alto risco para reoperação IIa B

Tri ou biarteriais, lesão proximal de ADA, função do VE deprimida (FE < 50%) ou diabetes melito, mas 
com anatomia favorável para abordagem percutânea IIb B

Estenoses coronárias insignificantes hemodinamicamente (redução de diâmetro luminal < 50%) III C

Significante lesão em tronco de coronária esquerda em pacientes candidatos à cirurgia III C

Pacientes 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 

III C
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Cirurgia de revascularização miocárdica

Recomendação Classe NE

Para pacientes com risco intermediário e alto

Lesão de tronco da artéria coronária esquerda I A

Triarterial com função ventricular esquerda (VE) diminuída (fração de ejeção < 0,50) I A

Biarterial com comprometimento proximal da artéria descendente anterior (ADA) e função VE diminuída 
(fração de ejeção < 0,50) ou com isquemia provocada I A

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) 

I A

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) IIa B

Uniarterial com comprometimento proximal importante da ADA (pode receber tratamento alternativo 
com ICP) IIa B

Multiarterial em diabéticos IIa B

Reoperação para pacientes com estenoses múltiplas em enxertos, particularmente quando houver 
comprometimento do fluxo para a ADA IIa C

Estenoses coronárias não significativas (< 50%)  III C
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secundária à mioglobinúria e raramente leva ao óbito. O risco de miopatia é aumentado por níveis elevados de atividade inibitória da HMG-CoA redutase no plasma e é relacionado à dose de sinvastatina. VYTORIN contém sinvastatina, portanto o risco de miopatia/rabdomiólise 
aumenta com o uso concomitante de VYTORIN e: inibidores potentes do CIP3A4 (ciclosporina, itraconazol, cetoconazol, eritromicina, claritromicina, inibidores da protease do HIV ou nefazodona); outros medicamentos: genfibrozila e outros fibratos ou doses 
≥1 g/dia de niacina e amiodarona ou verapamil, particularmente com doses mais altas de VYTORIN; diltiazem (pacientes tratados com diltiazem e VYTORIN 10/80  concomitantemente apresentam risco ligeiramente aumentado de miopatia. (veja INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS). Consequentemente: 1) O uso concomitante de VYTORIN com itraconazol, cetoconazol, eritromicina, claritromicina, inibidores da protease do HIV ou nefazodona deve ser evitado. 2) O uso concomitante de VYTORIN e fibratos deve ser evitado. 3) 
A dose de VYTORIN não deve exceder 10/10 mg ao dia para pacientes que estiverem recebendo concomitantemente ciclosporina ou 1 g/dia ou mais de niacina ou 10/20 mg/dia para pacientes que estejam recebendo concomitantemente amiodarona ou 
verapamil. (veja INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS). 4) O uso combinado de VYTORIN em doses maiores do que 10/20 mg ao dia com amiodarona ou verapamil deve ser evitado, a menos que o benefício clínico possa superar o risco aumentado de miopatia. 
5) No início do tratamento com VYTORIN ou quando a dose de VYTORIN for aumentada, todos os pacientes devem ser advertidos sobre o risco de miopatia e avisados para relatar imediatamente qualquer dor, dolorimento ou fraqueza musculares inexplicados. 
O tratamento com VYTORIN deve ser descontinuado imediatamente se houver suspeita de miopatia ou se esta for diagnosticada. 6) Pacientes com histórico de insuficiência renal, geralmente como consequência de diabetes melito de longa duração, requererem monitoração 
mais rigorosa por causa do risco de rabdomiólise. O tratamento com VYTORIN deve ser temporariamente interrompido alguns dias antes de uma cirurgia eletiva de vulto e diante de qualquer afecção clínica ou cirúrgica importante. Enzimas Hepáticas: recomenda-se que sejam realizadas 
provas funcionais hepáticas antes do início do tratamento com VYTORIN e depois, se for clinicamente indicado. Os pacientes titulados para a dose de 10/80 mg devem fazer um exame adicional antes da titulação, 3 meses após a titulação para a dose de 10/80 mg e periodicamente 
depois disso (p. ex., semestralmente) durante o primeiro ano do tratamento. VYTORIN deve ser usado com cautela em pacientes que consomem quantidades consideráveis de álcool e/ou com histórico de doença hepática. As hepatopatias ativas ou as elevações inexplicadas e persistentes 
das transaminases são contraindicações para o uso de VYTORIN. Gravidez: este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas ou que possam engravidar durante o tratamento. VYTORIN é contraindicado durante a gravidez. A segurança da sinvastatina em mulheres 
grávidas não foi estabelecida. VYTORIN não deve ser usado por mulheres grávidas, que estão tentando engravidar ou com suspeita de gravidez. O tratamento com VYTORIN deve ser suspenso durante toda a gravidez ou até que seja confirmado que a paciente não está grávida (veja 
CONTRAINDICAÇÕES). Não há dados clínicos disponíveis sobre exposição à ezetimiba durante a gestação. Lactação: estudos em ratos mostraram que a ezetimiba é excretada no leite. Não se sabe se os componentes ativos de VYTORIN são excretados no leite materno humano; portanto, 
mulheres que estão amamentando não devem tomar VYTORIN. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não foi observada interação farmacocinética clinicamente significativa quando a ezetimiba e a sinvastatina foram administradas concomitantemente. VYTORIN é bioequivalente à ezetimiba 
e à sinvastatina administradas concomitantemente. Os inibidores potentes do CIP3A4 – itraconazol, cetoconazol, eritromicina, claritromicina, inibidores da protease do HIV, nefazodona, ciclosporina – aumentam o risco de miopatia por reduzirem a eliminação da sinvastatina, ingrediente 
de VYTORIN. Medicamentos hipolipemiantes (genfibrozila, outros fibratos, niacina [ácido nicotínico, ≥1 g/dia]) podem causar miopatia quando administrados separadamente. Outras Interações Medicamentosas: Amiodarona ou verapamil: o risco de miopatia/rabdomiólise é aumentado 
quando esses medicamentos são administrados concomitantemente com doses mais altas de VYTORIN. Colestiramina: pode diminuir o incremento da redução de LDL-C. Diltiazem: o risco de miopatia é discretamente aumentado quando administrado com VYTORIN 10/80. Fibratos: a 
segurança e a eficácia de VYTORIN administrado com fibratos não foram estabelecidas. Outras Interações: suco de grapefruit em quantidades muito grandes (acima de 1 litro diariamente) (veja ADVERTÊNCIAS, Miopatia/Rabdomiólise). Derivados cumarínicos: a sinvastatina, na dose 
20-40 mg/dia, potencializou discretamente o efeito dos anticoagulantes cumarínicos. O tempo de protrombina deve ser monitorado antes de se iniciar o tratamento com VYTORIN e durante o tratamento em pacientes que recebem anticoagulantes cumarínicos. Antiácidos: diminuem a 
taxa de absorção da ezetimiba, porém sem significado clinico. Ciclosporina: em estudos clínicos, demonstrou aumentar a AUC média da ezetimiba. REAÇÕES ADVERSAS: ATENÇÃO: este é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança 
aceitáveis para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos podem ocorrer. Nestes casos, informe seu médico. A segurança da coadministração de ezetimiba e sinvastatina equivalente a VYTORIN (10/10, 10/20, 10/40 e 10/80) foi avaliada em mais de 3.200 
pacientes em estudos clínicos. VYTORIN foi geralmente bem tolerado. As seguintes experiências adversas comuns (≥1/100, <1/10) relacionadas ao medicamento foram relatadas por pacientes que tomaram VYTORIN (n = 627) em dois estudos de desenhos semelhantes e controlados 
com placebo: astenia, artralgia, mialgia, tontura, cefaleia. Outros eventos adversos comumente relatados com ezetimiba: a) durante estudos clínicos: dor abdominal, diarreia; fadiga, doença semelhante à gripe; cãibra muscular; b) raramente (≥1/10.000, <1/1.000) após a comercialização: 
reações de hipersensibilidade, incluindo angioedema e erupções cutâneas. Outros eventos adversos raramente relatados com sinvastatina durante estudos clínicos e/ou após a comercialização: anemia; dor abdominal, constipação, diarreia, dispepsia, flatulência, náuseas, vômitos, 
pancreatite; hepatite/icterícia; cãibra muscular, miopatia, rabdomiólise (veja ADVERTÊNCIAS); parestesia, neuropatia periférica; alopecia, prurido, erupções cutâneas. Raramente foi relatada uma síndrome de hipersensibilidade evidente, com algumas das seguintes características: 
angioedema, síndrome semelhante ao lúpus, polimialgia reumática, dermatomiosite, vasculite, trombocitopenia, eosinofilia, VHS aumentada, artrite e artralgia, urticária, fotossensibilidade, febre, rubor facial e do pescoço, dispneia e mal-estar. Achados de testes laboratoriais: em estudos 
clínicos, a incidência de elevações clinicamente importantes de ALT e/ou AST (≥3 x LSN, consecutivas) foi de 1,9% com VYTORIN; em geral foram assintomáticas, não associadas à colestase e retornaram aos valores basais após a descontinuação da terapia ou com o tratamento contínuo 
(veja ADVERTÊNCIAS). Foram observadas elevações clinicamente importantes de CK (≥10 x LSN) em 0,3% dos pacientes que receberam VYTORIN. POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO: o paciente deve iniciar uma dieta redutora de colesterol padrão antes de receber VYTORIN e deve 
mantê-la durante o tratamento com VYTORIN. A posologia deve ser individualizada de acordo com o nível basal de LDL-C, a meta de tratamento recomendada e a resposta do paciente. VYTORIN deve ser tomado em dose única diária à noite, com ou sem alimentos. A variação posológica 
é de 10/10 mg/dia até 10/80 mg/dia. A dose inicial usual recomendada é de 10/20 mg/dia. Pode-se iniciar a terapia com 10/10 mg/dia quando a redução de LDL-C requerida for menos agressiva; quando for acima de 55%, pode-se iniciar com 10/40 mg/dia. Os níveis lipídicos podem 



ser analisados depois de 2 semanas ou mais a partir do início ou da titulação da dose de VYTORIN e a posologia pode ser ajustada, se necessário. Posologia para Pacientes com Hipercolesterolemia Familiar Homozigótica: a posologia recomendada para esses pacientes é de 10/40 mg/
dia ou 10/80 mg/dia de VYTORIN à noite e VYTORIN deve ser usado como adjuvante de outros tratamentos hipolipemiantes (p. ex., aférese de LDL) ou quando esses tratamentos não estiverem disponíveis. Características em Pacientes: não é necessário ajuste posológico para pacientes 
idosos, pacientes com insuficiência hepática leve (escore de Child-Pugh de 5 a 6) ou pacientes com insuficiência renal moderada. VYTORIN não é recomendado para pacientes pediátricos e pacientes com disfunção hepática moderada (escore de Child-Pugh de 7 a 9) ou grave (escore 
de Child-Pugh >9). Se o tratamento de pacientes com insuficiência renal grave (depuração de creatinina <30 ml/min) for considerado necessário, posologias superiores a 10/10 mg/dia devem ser implementadas com cautela. Administração Concomitante com Outros Medicamentos: 
VYTORIN deve ser administrado >2 horas antes ou >4 horas após a administração de um sequestrante de ácidos biliares. A dose de VYTORIN não deve exceder 10/10 mg/dia para pacientes que estão tomando ciclosporina ou >1 g/dia de niacina ou 10/20 mg/dia para pacientes que 
estiverem tomando amiodarona ou verapamil concomitantemente (veja ADVERTÊNCIAS, Miopatia/Rabdomiólise e INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS). SUPERDOSE: nenhum tratamento específico para a superdose com VYTORIN pode ser recomendado. No caso de superdose, 
empregar medidas sintomáticas e de suporte. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO MS: 1.0029.0135.

Dentre as informações citadas em bula, ressaltamos que este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente do produto e apresenta interação 
medicamentosa com inibidores potentes do CIP3A4 e com medicamentos que causam miopatia quando administrados separadamente.
ZETIA (ezetimiba). INDICAÇÕES: Hipercolesterolemia Primária: ZETIA, administrado em associação com uma vastatina ou isoladamente, é indicado como terapia adjuntiva à dieta para a redução do colesterol total elevado, colesterol de lipoproteína de baixa densidade, apolipoproteína 
B e triglicérides e para aumentar o colesterol de lipoproteína de alta densidade em pacientes com hipercolesterolemia primária (familiar heterozigótica e não familiar). Hipercolesterolemia Familiar Homozigótica (HFHo): ZETIA, administrado em associação com uma vastatina, é indicado 
para a redução dos níveis elevados de colesterol total e LDL-C em pacientes com HFHo. Os pacientes também poderão receber tratamentos adjuvantes (por exemplo, aferese de LDL). Sitosterolemia Homozigótica (Fitosterolemia): ZETIA é indicado para a redução dos níveis elevados de 
sitosterol e campesterol em pacientes com sitosterolemia familiar homozigótica. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade a qualquer componente desta medicação. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Enzimas Hepáticas: Em estudos controlados envolvendo a co-administração de ZETIA e 
uma vastatina, foram observadas elevações consecutivas das transaminases (> 3 vezes o limite superior da normalidade). Quando ZETIA for co-administrado com uma vastatina, deverão ser realizados testes de função hepática no início do tratamento e de acordo com as recomendações 
para a vastatina. Insuficiência Hepática: Uma vez que os efeitos da maior exposição ao ezetimiba em pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave são desconhecidos, ZETIA, não é recomendado para esses pacientes. Fibratos: A segurança e eficácia de ezetimiba administrado 
com fibratos não foram estabelecidas; desta forma, a co-administração de ZETIA e fibratos não é recomendada. Gravidez: Não há dados clínicos disponíveis sobre a exposição durante a gravidez. Portanto, deve-se ter cautela ao prescrever o medicamento a gestantes. Nutrizes: ZETIA não 
deverá ser utilizado em nutrizes a não ser que o potencial benefício justifique o provável risco para o lactente. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Em estudos pré-clínicos, demonstrou-se que o ezetimiba não induz enzimas de etabolização do citocromo P-450. Não foram observadas 
interações farmacocinéticas clinicamente relevantes entre o ezetimiba e os medicamentos reconhecidamente metabolizados pelos citocromos P-450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 e 3A4, ou N-acetiltransferase. O ezetimiba não exerceu efeito sobre a farmacocinética dos seguintes compostos: 
dapsona, dextrometorfano, digoxina, contraceptivos orais (etinilestradiol e levonorgestrel), glipizida, tolbutamida, midazolam ou varfarina durante a co-administração. A cimetidina, co-administrada com ezetimiba, não exerceu efeito sobre a biodisponibilidade do ezetimiba. Antiácidos: a 
administração concomitante de antiácidos reduziu a taxa de absorção de ezetimiba, embora não tenha exercido efeito sobre a sua biodisponibilidade. Esta redução da taxa de absorção não é considerada clinicamente relevante. colestiramina: a administração concomitante de colestiramina 
reduziu a AUC média do ezetimiba total (ezetimiba + glicuronídeo de ezetimiba) em aproximadamente 55%. A redução adicional do LDL-C pelo acréscimo de ezetimiba à colestiramina pode ser minimizada por esta interação. Fibratos: A segurança e a eficácia de ezetimiba administrado 
com fibratos não foram estabelecidas. Portanto, a co-administração de ZETIA com fibratos não é recomendada até que o uso em pacientes seja estudado. Vastatinas: não foram observadas interações farmacocinéticas clinicamente importantes quando ezetimiba foi co-administrado com 
atorvastatina, sinvastatina, pravastatina, lovastatina ou fluvastatina. REAÇÕES ADVERSAS: Estudos clínicos de 8 a 14 semanas de duração, nos quais ZETIA 10 mg/dia foi administrado isoladamente ou com uma vastatina em 3.366 pacientes, demonstraram que ZETIA, de um modo 
geral, foi bem tolerado, as reações adversas foram usualmente leves e transitórias, a incidência global das reações adversas relatadas com o uso de ZETIA foi semelhante àquela relatada com o placebo e a taxa de descontinuação por experiências adversas foi comparável entre ZETIA e 
o placebo. A seguir, as experiências adversas comuns relacionadas à medicação (≥1/100, < 1/10), relatadas em pacientes que estavam tomando ZETIA isoladamente (n = 1691) ou com uma vastatina (n = 1675): ZETIA administrado isoladamente: cefaléia; dor abdominal, diarréia. ZETIA 
co-administrado com uma vastatina: cefaléia, fadiga; dor abdominal, constipação, diarréia, flatulência, náuseas; aumento de ALT, aumento de AST; mialgia. POSOLOGIA: O paciente deve estar sob dieta redutora de lípides adequada e deve continuá-la durante o tratamento com ZETIA. 
A dose recomendada de ZETIA é de 10 mg uma vez ao dia, isoladamente ou em associação com uma vastatina. ZETIA pode ser administrado em qualquer horário do dia, independentemente dos alimentos. Uso em Idosos: Não é necessário ajuste posológico para pacientes idosos. Uso 
em Pacientes Pediátricos: Crianças e adolescentes > 10 anos de idade: não é necessário ajuste posológico. Crianças < 10 anos de idade: não há dados clínicos disponíveis, portanto, o tratamento com ZETIA não é recomendado. Uso na Insuficiência Hepática: Não é necessário ajuste 
posológico para pacientes com insuficiência hepática leve (escore de Child-Pugh de 5 a 6). O tratamento com ezetimiba não é recomendado para pacientes com insuficiência hepática moderada (escore de Child-Pugh de 7 a 9) ou grave (escore de Child-Pugh > 9). Uso na Insuficiência 
Renal: Não é necessário ajuste posológico para pacientes com disfunção renal. MS 1.6614.0005. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Distribuição exclusiva à classe médica. (MB-ZTA3).

Contraindicação: hipersensibilidade aos princípios ativos ou a qualquer dos excipientes.
Interação medicamentosa: o uso concomitante de ezetimiba e colestiramina pode minimizar o efeito de redução adicional de LDL-C proporcionado pela ezetimiba.



CORDAPTIVE (ácido nicotínico/laropipranto), MSD. INDICAÇÕES: em monoterapia ou em combinação com vastatinas, como adjuvante à dieta, é indicado para reduzir os níveis de LDL-C, triglicérides (TG), relação LDL-C:HDL-C, colesterol não HDL e apolipoproteína B e para aumentar os 
níveis de HDL-C e apolipoproteína A-1 em pacientes com hipercolesterolemia primária. O ácido nicotínico é indicado para reduzir o risco de recorrência de infarto do miocárdio (IM) não fatal, retardar a progressão ou promover a regressão da aterosclerose (em associação com vastatinas ou 
sequestrantes de ácidos biliares) em pacientes dislipidêmicos; para reduzir os níveis de colesterol total e LDL-C (como monoterapia ou associado a sequestrantes de ácidos biliares) em pacientes com hipercolesterolemia IIa e IIb que não respondem a medidas não farmacológicas e, como 
adjuvante, para pacientes dislipidêmicos com níveis muito elevados de TG e sob risco de pancreatite. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade a qualquer componente do produto; disfunção hepática significativa ou inexplicada; úlcera péptica ativa; sangramento arterial. ADVERTÊNCIAS: 
Efeitos hepáticos: iniciar com a dose mais baixa para pacientes que estavam utilizando ácido nicotínico de liberação imediata (risco de hepatotoxicidade grave). Pacientes que abusam de álcool e/ou com histórico de hepatopatia: solicitar provas funcionais hepáticas antes de iniciar o 
tratamento, a cada 6 e 12 semanas durante o primeiro ano e periodicamente a seguir; reduzir a dose ou descontinuar CORDAPTIVE diante de transaminases séricas persistentemente elevadas. Efeitos na musculatura esquelética: ponderar os riscos potenciais e os benefícios da utilização 
concomitante com vastatina (raramente pode ocorrer elevação de creatina quinase [CK], miopatia ou rabdomiólise). Monitorar sinais e sintomas de miopatia durante os primeiros meses de tratamento ou quando a dose for aumentada e avaliar periodicamente os níveis de CK. Disfunção 
renal: utilizar com cautela (o ácido nicotínico e seus metabólitos são excretados predominantemente pelos rins). Glicemia: observar pacientes com diabetes ou com intolerância à glicose (modificar dieta ou ministrar tratamento antidiabético, se necessário). Síndrome coronariana aguda: 
cautela particularmente em relação às medicações concomitantes em pacientes com angina instável ou na fase aguda de IM. Efeitos hematológicos e no ácido úrico: nos estudos clínicos, CORDAPTIVE foi associado a pequenas reduções do número de plaquetas, sem aumento do tempo 
de protrombina (avaliar esses parâmetros no pré-operatório) e a pequenos aumentos dos níveis de ácido úrico (utilizar com cautela nos pacientes com gota ou predispostos a gota). Categoria de risco C na gravidez: CORDAPTIVE somente deve ser utilizado por grávidas se claramente 
necessário e nunca sem a orientação do médico ou do cirurgião-dentista. Nutrizes: não se sabe se CORDAPTIVE é excretado no leite materno. Pacientes pediátricos: a segurança e eficácia não foram estabelecidas. Idosos: não requer ajuste posológico. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: 
Ácido nicotínico: bloqueadores ganglionares e agentes vasoativos (risco de hipotensão); vastatinas (veja ADVERTÊNCIAS); não inibe reações mediadas por várias isoenzimas do CIP450 ou pela UGT 1A1; suplementos nutricionais ou vitaminas que contenham ácido nicotínico; pode resultar 
em glicosúria falso-positiva com o reagente de Benedict. Laropipranto: não induz ou inibe várias isoenzimas do CIP450 (sem efeitos clinicamente significativos na farmacocinética de sinvastatina, varfarina, anticoncepcionais orais, rosiglitazona e digoxina). Também não é esperado que 
os inibidores potentes do CIP3A4 (como a claritomicina) tenham impacto clinico significativo na sua farmacocinética. Pode aumentar a atividade farmacodinâmica do midazolam (metabolizado predominantemente pelas UGTs 2B4 e 2B7). Não se espera que exerça efeito aditivo sobre as 
plaquetas quando utilizado concomitantemente com ácido acetilsalicílico e clopidogrel. REAÇÕES ADVERSAS: ATENÇÃO: este é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis para comercialização, efeitos indesejáveis 
e não conhecidos podem ocorrer. Neste caso informe seu médico. Em geral CORDAPTIVE é bem tolerado. A reação adversa mais comum é o flushing. Após a comercialização, foram relatadas as seguintes reações adversas relacionadas ao ácido nicotínico: fibrilação atrial e outras 
arritmias, palpitações, taquicardia, edema macular cistoide, ambliopia tóxica, dor abdominal, eructações, úlcera péptica, edema (de boca, face, periférico, generalizado), astenia, calafrios, dor, icterícia, angioedema, hipersensibilidade tipo I, rinite, tolerância à glicose diminuída, gota, fraqueza 
muscular, mialgia, enxaqueca, síncope, ansiedade, insônia, dispneia, acantose nigricans, pele seca, hiperpigmentação da pele, erupção cutânea macular e vesicular, sudorese noturna ou suores frios, hipotensão e hipotensão ortostática. A lista completa de reações adversas relatadas em 
estudos clínicos encontra-se na Circular aos Médicos (bula). POSOLOGIA: dose inicial: um comprimido de 1 g/ 20 mg, uma vez ao dia com alimentos, à noite ou ao deitar. Após 4 semanas: dois comprimidos de 1 g/20 mg uma vez ao dia. Pacientes que estavam tomando 2 g ou mais 
de outro ácido nicotínico de liberação modificada podem iniciar o tratamento com CORDAPTIVE com a dose de 2 g/40 mg. Recomenda-se a leitura da Circular aos Médicos (bula) para mais informações sobre posologia e administração. SUPERDOSE: é razoável empregar as medidas 
sintomáticas e de suporte usuais no caso de superdose.VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO MS: 1.0029.0179. 

Dentre as informações citadas em bula, ressaltamos que este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente do produto e apresenta interação 
medicamentosa com bloqueadores ganglionares, agentes vasoativos, vastatinas, suplementos com ácido nicotínico e midazolam. 
CORDAPTIVE é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. 
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PODER DE

Nota:  neste material foi incluído um resumo da bula de CORDAPTIVE com as principais informações sobre indicações, contraindicações, precauções, 
interações medicamentosas, reações adversas, posologia e administração, além do número de registro do produto no Ministério da Saúde; antes de 
prescrever, porém, recomendamos a leitura da Circular aos Médicos (bula) completa para informações detalhadas sobre o produto.
A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVE SER CONSULTADO.
Referências bibliográficas: 1. Maccubbin D, Bays HE, Olsson AG, et al. Lipid-modifying efficacy and tolerability of extended-release niacin/
laropiprant in patients with primary hypercholesterolaemia or mixed dyslipidaemia. Int J Clin Pract. 2008;62:1959–1970. 2. Circular aos Médicos 
(bula) de CORDAPTIVE. São Paulo; Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda., 2011.

Quando adicionado ao tratamento com uma estatina, CORDAPTIVE 
na dose de 2 g/40 mg proporcionou melhora adicional de 
aproximadamente 20% nos 3 principais parâmetros lipídicos.1

Posologia de CORDAPTIVE
DOSE DE MANUTENÇÃO APÓS 4 SEMANAS
Passar para 2 g/40 mg (dois comprimidos de 
1 g/20-mg em dose única)2

DOSE INICIAL
Um comprimido de 1g/20 mg  
à noite ou antes de deitar2

(valores ajustados para o placebo; P < 0,001)
LDL-C: –19%a HDL-C: +20%a   TG: –25%b

a Alteração média percentual a partir do período basal. 
b Alteração mediana percentual a partir do período basal.
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Maiores reduções de colesterol LDL com a dupla inibição:  
VYTORIN na dose inicial vs. estatinas1

Adaptado de Capatano et al.1      

Níveis basais de colesterol LDL:  Ezetimiba/Sinvastatina = 172 mg/dl 
Rosuvastatina = 172 mg/dl

+  Em outras doses comparadas, as porcentagens médias de redução de colesterol LDL em relação ao período basal foram: ezetimiba/sinvastatina 
10/40 mg= -54,8% (n = 477), P= 0,001; rosuvastatina 20 mg = -52,3% (n = 478), P= 0,001; ezetimiba/sinvastatina 10/80 mg = -61% (n = 474), 
P< 0,001; rosuvastatina 40 mg = -56,7% (n= 475), P= 0,001

   Referências bibliográficas: 1. Catapano AL, Davidson MH, Ballantyne CM et al. Lipid-altering efficacy of the ezetimibe/simvastatin single 
tablet versus rosuvastatin in hypercholesterolemic patients. Curr Med Res Op 2006;22(10):2041-2053. 2. Goldberg RB, Guyton JR, Mazzone T, 
et al. Ezetimibe/ simvastatin vs atorvastatin in patients with type 2 diabetes mellitus and hypercholesterolemia: the VYTAL study. Mayo Clin Proc 
2006;81:1579-1588;[versão corrigida publicada em Mayo Clin Proc. 2007;82:387]. 3. Goldberg AC, Sapre A, Liu J et al. For the Ezetimibe Study 
Group. Efficacy and safety of ezetimibe coadministered with simvastatin in patients with primary hypercholesterolemia: A randomized, double-
blind, placebo- controlled trial. Mayo Clin Proc 2004;79:620-29.

Pacientes com hipercolesterolemia
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P <0,001

Ezetimiba/Sinvastatina 10/20 mg n=476
Rosuvastatina 10 mg n=475
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P <0,00154%

38%

52%

46%

Ezetimiba/Sinvastatina 10/20 mg n=238
Atorvastatina 10 mg n=237

Ezetimiba/Sinvastatina
vs. rosuvastatina1 ,+

 Reduções de até 54% do LDL-C com a dose inicial de VYTORIN1

 Reduções superiores do LDL-C vs. atorvastatina e rosuvastatina1,2

 Rápidos resultados observados em 2 semanas3

Nota: neste material foi incluído um resumo da bula de VYTORIN com as principais informações sobre indicações, contraindicações, precauções, interações 
medicamentosas, reações adversas, posologia e administração, além do número de registro do produto no Ministério da Saúde; antes de prescrever, porém, 
recomendamos a leitura da Circular aos Médicos (bula) completa para informações detalhadas sobre o produto.
A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVE SER CONSULTADO.
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