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6Apresentação

Prezados Colegas Cardiologistas,

A iniciativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia em disponibilizar aos seus associados as Diretrizes Brasileiras de Cardiologia em 
formato de Pocket Book teve por finalidade possibilitar o acesso de consulta rápida ao conteúdo das diversas diretrizes que integram 
cada edição do Pocket.

Esta ação da SBC fez parte de um projeto desenvolvido pela Coordenação do Conselho de Diretrizes da SBC a partir de 2009, atendendo 
a um planejamento da diretoria, com o objetivo de disseminar o conhecimento e a aplicação das diretrizes entre os cardiologistas 
brasileiros e, desta forma, uniformizar a sua conduta frente às doenças cardiovasculares.

Nesta edição eletrônica do Pocket Book 2013, mais um avanço foi possibilitado qual seja do cardiologista brasileiro poder fazer o 
download do conteúdo do Pocket em aplicativo para tablet, em consultórios, ambulatórios e hospitais, sendo assim um auxiliar valioso 
na sua prática clínica diária. 

Cumpre, a diretoria da SBC, o seu papel de criar instrumentos que possibilitem ao cardiologista associado da SBC estar qualificado para 
modificar o perfil epidemiológico de mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil.

Que utilizemos todos no dia a dia da nossa prática clínica este valioso instrumento!

Jadelson Andrade
Sociedade Brasileira de Cardiologia

Presidente
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Caros Associados,

É com enorme satisfação que editamos a nova versão do Pocket Book das Diretrizes da SBC. Nessa versão acrescentamos as últimas 
diretrizes recém-publicadas, como as Diretrizes Brasileiras de Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes em Cardiologia, a V Diretriz 
Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, a I Diretriz sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular e a I Diretriz 
Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar (HF), a I Diretriz Brasileira de Miocardites e Pericardites, a Diretriz em Cardiologia do Esporte 
e do Exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, algumas diretrizes publicadas 
anteriormente, mas de muita relevância, e, por último, a Diretriz de Ressuscitação Cardiopulamonar e Cuidados Cardiovasculares de 
Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Quero, nesse momento, agradecer a todos os coordenadores e todos aqueles que colaboraram direta e indiretamente para o êxito dessa 
empreitada. Àqueles que irão fazer uso dessa ferramenta, gostaria de lembrar que as diretrizes foram escritas e revisadas pelos melhores 
especialistas em cada uma dessas áreas e estão atualizadas e colocadas dentro da realidade nacional, que hoje difere pouco das demais 
Sociedades Internacionais.

Agradeço o apoio também de toda a Diretoria na pessoa do nosso Presidente Dr. Jadelson Andrade e funcionários da SBC, que não 
mediram esforços para o êxito desse livro.

Obrigado e façam bom uso desse importante documento.

Harry Correa Filho
Sociedade Brasileira de Cardiologia

Coordenador de Normatizações e Diretrizes



8Apresentação

Prezados(as) Colegas,

A grandeza da nossa Sociedade pode ser medida por ações consolidadas e sustentadas que contribuem para o aprimoramento da prática 
cardiovascular em nosso país.

O sucesso das diretrizes cardiológicas brasileiras é um desses exemplos. Apoiada por uma estrutura científica departamental de alta 
qualidade, as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia tem, nos últimos anos, orientado o cardiologista brasileiro para condutas 
baseadas nas melhores evidências.

Além da inserção no Portal da SBC e publicação nas edições dos suplementos dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, as Diretrizes 
contam também nos últimos anos com o Pocket Book, um instrumento ágil de divulgação e consulta atualizada das nossas condutas.

Recebam o Pocket Book 2013, consultem, divulguem e prestigiem mais este produto atualizado da educação continuada de excelência 
da nossa Sociedade.

Grande abraço.

Angelo A. V. de Paola
Sociedade Brasileira de Cardiologia

Presidente Eleito
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Classes (Graus) de recomendação:
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:
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.

*A SBC adota em suas diretrizes as mesmas recomendações utilizadas nas diretrizes elaboradas pelo European Society of Cardiology (ESC) e pelo American 
College of Cardiology (ACC).
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Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes no infarto agudo do 
miocárdio com elevação do segmento ST

Tabela 1 - Recomendações para o uso de antiagregantes plaquetários no infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST (IAMCEST)

Indicação Recomendação Nível de evidência

Ácido acetilsalicílico (AAS – 162-300 mg em dose de ataque, com dose de manutenção de 
81-100 mg/dia), independente da terapia de reperfusão I A

Clopidogrel 300 mg, em adição ao AAS, em pacientes submetidos a terapia trombolítica há 
menos de 24 horas e seguem a estratégia invasiva e intervenção coronária percutânea (ICP) I A

Clopidogrel 600 mg, em adição ao AAS, em pacientes submetidos a terapia trombolítica há 
mais de 24 horas e seguem a estratégia invasiva e ICP I C

Clopidogrel 600 mg, em adição ao AAS, em pacientes submetidos à intervenção coronária 
percutânea primária (ICPP) I C

Ticagrelor 180 mg de ataque, em adição ao AAS, seguido por 90 mg 12/12 horas em 
pacientes submetidos à ICPP I B

Prasugrel 60 mg de ataque, em adição ao AAS, seguido por 10 mg 1x/dia em pacientes virgens 
de tratamento com clopidogrel, com anatomia coronária conhecida, submetidos à ICPP e 
sem fatores de risco para sangramento [maior ou igual a 75 anos de idade, menos de 60 kg, 
acidente vascular cerebral (AVC) ou ataque isquêmico transitório (AIT) prévios]

I B
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Clopidogrel 75 mg/dia em pacientes com mais de 75 anos submetidos a terapia trombolítica ou não I B

Clopidogrel 600 mg (ataque) seguido por manutenção com 150 mg/d durante 1 semana, em 
adição ao AAS, nos pacientes com baixo risco de sangramento submetidos à ICPP IIa B

Inibidores da glicoproteína (GP) IIb/IIIa em pacientes sob uso de dupla antiagregação 
plaquetária submetidos à ICPP com alta carga de trombo, slow/no reflow e outras 
complicações trombóticas

IIa C

Abciximab intracoronário durante a ICPP IIb B

Ticagrelor ou prasugrel em pacientes submetidos a terapia trombolítica ou não reperfundidos III C

Dose de ataque de clopidogrel de 300 mg em idosos com 75 anos ou mais submetidos 
à terapia trombolítica III C

Uso rotineiro dos inibidores da GP IIb/IIIa em pacientes sob dupla antiagregação plaquetária III B
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Tabela 2 - Recomendações para o uso de anticoagulantes em pacientes com IAMCEST submetidos à terapia trombolítica

Indicação Recomendação Nível de evidência

Enoxaparina 30 mg endovenoso (EV) em bolus, seguido por 1 mg/kg subcutâneo (SC) 
a cada 12 horas durante 8 dias ou até a alta hospitalar em pacientes com menos 
de 75 anos. Não administrar a dose EV em pacientes acima de 75 anos e manter 
enoxaparina 0,75 mg/kg SC a cada 12 horas. Utilizar 1mg/kg/dia em pacientes com 
depuração de creatinina ≤30 ml/min

I A

Heparina não fracionada (HNF) 60 UI/kg EV (ataque), máximo de 4.000 UI, seguido 
por infusão contínua de 12 UI/kg/hora, máximo de 1.000 UI/hora, inicialmente. Manter 
por um período mínimo de 48 horas com ajustes na infusão para que o tempo de 
tromboplastina parcial ativada (TTPa) permaneça entre 1,5 a 2,0 vezes o controle

I C

Fondaparinux 2,5 mg EV, seguido por 2,5 mg SC 1x/dia durante 8 dias ou até a alta hospitalar IIa B

Tabela 3 - Recomendações para o uso de anticoagulantes em pacientes com IAMCEST submetidos à ICPP

Indicação Recomendação Nível de evidência

HNF ajustada pelo tempo de coagulação ativada (TCA) durante a ICPP, associada ou não a 
inibidores da GP IIb/IIIa I C

Enoxaparina 0,5 mg/kg EV (ataque), associada ou não a inibidores da GP IIb/IIIa em substituição 
à HNF. Manter enoxaparina 1,0 mg/kg SC a cada 12 horas após a ICPP a critério clínico IIa B

Fondaparinux não deve ser utilizada em pacientes submetidos à ICPP III B
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Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes na síndrome coronária 
aguda sem elevação do segmento ST

Tabela 4 - Recomendações para o uso de antiagregantes plaquetários na síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST

Indicação Recomendação Nível de evidência

AAS (162-300 mg em dose de ataque, com dose de manutenção de 81-100 mg/dia), a todos os 
pacientes, salvo contraindicações, independente da estratégia de tratamento e por tempo indeterminado I A

Clopidogrel (300 mg em dose de ataque, com dose de manutenção de 75 mg/dia) em adição 
ao AAS, em pacientes portadores de angina instável de risco intermediário ou alto, além de 
infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST (IAMSEST), por 12 meses

I A

Uso de terapia antiplaquetária dupla por 12 meses após o evento agudo, salvo contraindicações I A

Ticagrelor (180 mg de ataque seguido por 90 mg 2x/dia) em pacientes portadores de angina 
instável de risco moderado ou alto, além do IAMSEST, independente da estratégia de 
tratamento posterior (clínico, cirúrgico ou percutâneo), por 12 meses

I B
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Prasugrel 60 mg de ataque seguido por 10 mg ao dia em pacientes portadores de angina 
instável de risco moderado ou alto, além do IAMSEST, com anatomia coronária conhecida, 
submetidos à angioplastia e sem fatores de risco para sangramento (maior ou igual a 75 anos 
de idade; menos de 60 kg; AVC ou AIT prévios)

I B

Adição de um inibidor da GP IIb/IIIa em pacientes com baixo risco hemorrágico, sob dupla 
antiagregação plaquetária, submetidos à ICP de alto risco (presença de trombos, complicações 
trombóticas da ICP)

I A

Clopidogrel (600 mg em dose de ataque, seguida por 150 mg ao dia por 7 dias e dose posterior 
de 75 mg ao dia), em adição ao AAS, em pacientes submetidos a ICP com alto risco de eventos 
isquêmicos e baixo risco de sangramento

IIa B

Reinício de ticagrelor ou clopidogrel após cirurgia de revascularização miocárdica, assim que seguro IIa B

Tirofiban em adição ao AAS em pacientes com alto risco isquêmico (troponina positiva, 
isquemia recorrente) antes do cateterismo IIa C

Uso de testes de agregabilidade plaquetária ou testes genéticos (genotipagem) em casos selecionados IIb B

Combinação de AAS com outros anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) C

Uso rotineiro dos inibidores da GP IIb/IIIa em pacientes sob uso de dupla antiagregação 
plaquetária antes do cateterismo III A
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Tabela 5 - Recomendações para o uso de anticoagulantes em pacientes com síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST

Indicação Recomendação Nível de evidência

HNF 60 a 70 UI/kg (ataque) EV, máximo de 5.000 UI, seguido por infusão contínua de 12 a 
15 UI/kg/hora, máximo inicial de 1.000 UI/hora, durante um período mínimo de 48 horas. 
Manter TTPa de 1,5 a 2,5 vezes o valor de controle

I A

Enoxaparina 1mg/kg SC 12/12 horas (se >75 anos, 0,75 mg/kg SC 12/12 horas; se 
ClCr < 30 ml/min, 1 mg/kg SC 1x/dia). Durante 8 dias ou até a alta hospitalar I A

Nos pacientes em uso de fondaparinux, administrar HNF 85 UI/kg EV no momento da ICP ou 
60 UI/kg naqueles que estiverem recebendo inibidores da GP IIb/IIIa I B

Em pacientes que permanecerão em tratamento clínico, manter anticoagulação por 8 dias ou até 
a alta hospitalar I A

Considerar interrupção da anticoagulação após a ICP, exceto se houver outra indicação para mantê-la IIa C

Rivaroxabana 2,5 mg a cada 12 horas em adição à dupla antiagregação plaquetária com AAS 
e clopidogrel IIIb B

Troca de heparinas (HNF e enoxaparina) III B
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Tabela 6

Contraindicações ao uso de AAS

Hipersensibilidade conhecida (urticária, broncoespasmo ou anafilaxia)

Úlcera péptica ativa

Discrasia sanguínea

Hepatopatia grave

Tabela 7

Contraindicações ao uso de Prasugrel

Idade maior ou igual a 75 anos

Peso menor que 60 kg

Antecedentes de acidente vascular encefálico/ataque isquêmico transitório

Terapia trombolítica e naqueles sem reperfusão

Tabela 8

Contraindicações ao uso de Ticaglelor

Em associação com terapia trombolítica ou pacientes não reperfundidos (sem estudos nessa população)
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Tabela 9

Efeitos colaterais mais comuns do Ticaglelor (geralmente transitórios)

Dispneia

Bradicardia

Aumento dos níveis séricos de creatinina e ácido úrico

Tabela 10

Droga Vantagem Posologia

Clopidogrel Redução significativa de trombose de stent 300 mg ataque – 75 mg/dia de 
manutenção por 12 meses

Prasugrel
Redução de trombose de stent. Significativamente 
menos óbito cardiovascular, IAM não fatal, AVC, 

comparado ao clopidogrel

60 mg ataque – 10 mg/dia de  
manutenção por 12 meses

Ticaglelor

Síndromes coronárias agudas (SCA) com ou sem elevação 
do segmento ST, independente da anatomia coronariana. 
Efeito antiagregante mais intenso, rápido e consistente em 

relação ao clopidogrel

180 mg ataque – 90 mg BID de 
manutenção por 12 meses
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Tabela 11

Suspensão do fármaco em caso de procedimento cirúrgico

Fármaco Dias antes do procedimento

Clopidogrel 5 dias

Prasugrel 7 dias

Ticaglelor 5 dias

Tabela 12

Uso de IBP (principalmente omeprazol) em conjunto com o clopidogrel
Antecedente de hemorragia digestiva
Úlcera péptica
Infecção por H. pylori
Idade maior ou igual a 65 anos
Uso concomitante de anticoagulantes ou esteroides
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Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes no acidente vascular 
cerebral e ataque isquêmico transitório

Tabela 13 - Recomendações para o uso de antiagregantes plaquetários na prevenção secundária do acidente vascular cerebral 
isquêmico ou ataque isquêmico transitório não cardioembólico

Indicação Recomendação Nível de evidência

AAS (81-300 mg/dia) para prevenção secundária em pacientes com AVC isquêmico ou AIT I A

Clopidogrel (75 mg/dia) para prevenção secundária em pacientes com AVC isquêmico ou AIT, 
ou como alternativa quando há contraindicação para AAS I B

Ticlopidina (250 mg 2x/dia) para prevenção secundária em pacientes com AVC isquêmico ou 
AIT, ou como alternativa quando há contraindicação para AAS IIa B

Cilostazol (100 mg 2x/dia) para prevenção secundária em pacientes com AVC isquêmico ou AIT IIb B

AAS mais clopidogrel para prevenção secundária em pacientes com AVC isquêmico ou AIT III A

Inibidores da GP IIb/IIIa para prevenção secundária em pacientes com AVC isquêmico ou AIT III B
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Tabela 14 - Recomendações para o uso de anticoagulantes em pacientes após acidente vascular cerebral isquêmico ou ataque 
isquêmico transitório não cardioembólico

Indicação Recomendação Nível de evidência

Retorno à anticoagulação após 10 a 30 semanas de um evento cerebral hemorrágico IIb B

Varfarina em pacientes após AVC isquêmico ou AIT não cardioembólico III A

Heparina não fracionada em pacientes após AVC isquêmico ou AIT não cardioembólico III A

Heparinas de baixo peso molecular (HBPM) em pacientes após AVC isquêmico ou AIT 
não cardioembólico III B

Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes na fibrilação atrial (FA)

Tabela 15 - Escore de CHA2DS2VASc. No critério de doença vascular são considerados: infarto do miocárdio prévio, doença arterial 
periférica ou placas na aorta. Se maior ou igual a 2 pontos há indicação a anticoagulação crônica

CHA2DS2-VASc

Sigla Parâmetro Pontuação

C CHF = insuficiência cardíada crônica (ICC) 1

H Hypertension = hipertensão arterial sistêmica (HAS) 1

A2 Age = Idade (> 75 anos) 2
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D Diabetes 1

S2 Stroke = AVC ou AIT pregresso 2

V Vascular disease = Doença vascular 1

A Age = Idade (entre 65-74 anos) 1

Sc Sex category = Sexo feminino 1

Tabela 16 - Escore de CHA2DS2VASc e taxa anual de risco de AVC de acordo com a pontuação. *Derivado de análise multivariada 
assumindo a não utilização de AAS

Pontuação no escore de CHA2DS2VASc Taxa anual de AVC (%)

0 0

1 1,3

2 2,2

3 3,2

4 4,0

5 6,7

6 9,8
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7 9,6

8 6,7

9 15,2

Tabela 17 - Indicações de anticoagulação de acordo com o escore de CHA2DS2VASc

Categoria de risco Escore CHA2DS2VASc Terapia recomendada

Ausência de fatores de risco 0 Nada ou AAS 81-300 mg

1 fator de risco clinicamente não maior 1 Anticoagulação oral (ACO) ou AAS 81-300 mg

1 fator de risco maior ou ≥ 2 clinicamente 
relevantes não maiores ≥ 2 ACO
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Tabela 18 - Recomendações para o uso de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes na FA

Indicação Recomendação Nível de evidência

A seleção da terapia antitrombótica deve ser considerada independente da forma de 
apresentação da FA (paroxística, persistente ou permanente) I A

Recomenda-se que a seleção da terapia antitrombótica deve ser baseada no risco absoluto de 
eventos embólicos (CHA2DS2VASc) e sangramentos [HAS-BLED - Hypertension, Abnormal renal/
liver function, Stroke, Bleeding history or predisposition, Labile INR, Elderly (>65 anos), Drugs/
alcohol concomitantly], risco relativo e benefícios para cada paciente, especialmente nos idosos, 
sendo que na maioria dos pacientes deve ser considerada a terapia anticoagulante oral

I A

Em pacientes com escore de CHA2DS2VASc = 1 estão igualmente recomendados:

IVarfarina (RNI entre 2,0 e 3,0) A

AAS (81-300 mg/dia) C

Nos pacientes com escore CHA2DS2VASc ≥ 2, a terapia anticoagulante está indicada. No caso 
de escolha por antagonistas da vitamina K, deve-se manter o RNI entre 2,0 e 3,0 I B

Em pacientes estáveis, com FA persistente, que vão se submeter à cardioversão elétrica ou 
química, recomenda-se a ACO por pelo menos 3 semanas pré e 4 semanas pós-cardioversão 
com RNI na faixa terapêutica (2,0-3,0). Após 4 semanas da cardioversão, a manutenção da 
ACO deve ser feita de acordo com o escore de risco de CHA2DS2VASc

I B
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Em pacientes com FA portadores de próteses valvares mecânicas, recomenda-se manter 
varfarina, com RNI de pelo menos 2,5 (prótese mitral e/ou prótese aórtica) I B

O uso de ACO está indicado nos pacientes com flutter atrial nas mesmas considerações da FA I C

A combinação de AAS 81-100 mg/dia e clopidogrel 75 mg/dia pode ser considerada para 
prevenção de AVC em pacientes que se recusam à terapia anticoagulante ou quando a 
mesma é contraindicada

IIa B

Tabela 19 - Recomendações de terapia com dabigatrana em FA

Indicação Recomendação Nível de evidência

A dabigatrana é recomendada como alternativa à varfarina para pacientes com FA não valvar 
nos quais a anticoagulação oral é indicada I A

A dose preferencial da dabigatrana deve ser a de 150 mg 2x/dia, especialmente nos 
pacientes de maior risco de AVC e/ou fenômeno tromboembólico, desde que tenham baixo 
risco de sangramento

I B

Esse fármaco pode ser indicado como opção ao anticoagulante antagonista de vitamina K em 
pacientes com dificuldade de manter RNI adequado, dificuldade para coletas de sangue para 
controle, ou por opção do paciente

I C

A dabigatrana, nas mesmas condições acima, está indicada em pacientes com FA não valvar e 
escore de risco CHA2DS2VASC = 1 IIa C
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Em pacientes com maior risco de sangramento (idade maior ou igual a 75 anos, depuração 
de creatinina entre 30 e 50 ml/min, história de sangramento gastrointestinal ou intracraniano 
prévio, uso concomitante de AAS, clopidogrel, amiodarona, uso crônico ou abusivo de AINH, 
IMC <18 kg/m2) a dose preferencial da dabigatrana deve ser de 110 mg 2x/dia

IIa C

Em pacientes estáveis, com FA persistente, que vão se submeter à cardioversão elétrica ou 
química, recomenda-se pelo menos 3 semanas de uso contínuo da dabigatrana (preferencialmente 
150 mg 2x/dia), sem a necessidade de exames de monitorização. O ecocardiograma transesofágico 
(ETE) é opcional. Durante 4 semanas da cardioversão a manutenção da dabigatrana deve ser feita e 
sua continuidade deve ser decidida de acordo com o escore de risco de CHA2DS2VASc

III C

Dabigatrana, não foi adequadamente testada e não deve ser usada em portadores de próteses 
valvares, doença valvar hemodinamicamente grave e durante a gravidez III B

A dabigatrana não está indicada na prevenção de AVC e tromboembolismo (TE) sistêmico em 
pacientes com FA e escore de risco CHA2DS2VASc = 0 III C
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Tabela 20 - Recomendações de terapia com rivaroxabana em FA

Indicação Recomendação Nível de evidência

A dose preferencial da rivaroxabana deve ser a de 20 mg 1x/dia, desde que tenham baixo 
risco de sangramento I B

Esse fármaco pode ser indicado como opção ao anticoagulante antagonista de vitamina K em 
pacientes com dificuldade de manter RNI adequado, dificuldade para coletas de sangue para 
controle, ou por opção do paciente

I C

A rivaroxabana, nas mesmas condições acima, está indicada em pacientes com FA não 
valvar e escore de risco CHA2DS2VASc = 1 IIa C

Em pacientes com depuração de creatinina entre 30 e 49 ml/min, a dose preferencial da 
rivaroxabana deve ser de 15 mg 1x/dia IIa C

A rivaroxabana, não foi adequadamente testada e não deve ser usada em portadores de 
próteses valvares, doença valvar hemodinamicamente grave e durante a gravidez III B

Em situações de CHADSVasc zero ou até 1 (se for apenas pelo sexo feminino), a não 
utilização de anticoagulação oral (como a rivaroxabana) pode ser considerada II A
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Tabela 21 - Recomendações de terapia com heparina não fracionada em FA

Indicação Recomendação Nível de evidência

A administração de HNF deve ser considerada durante o primeiro trimestre e no último mês 
de gravidez para pacientes com FA e fatores de risco para TE. A dose deve ser suficiente para 
prolongar o TTPa em 1,5 à 2 vezes o tempo controle basal ou de modo intermitente por via 
subcutânea com dose de 10.000 a 20.000 U a cada 12 horas, ajustada para prolongar o intervalo 
médio (6 horas após a injeção) do TTPa em 1,5 vezes o tempo de controle basal

I B

Para pacientes submetidos à cardioversão elétrica guiada por ETE e não têm trombos, HNF 
EV (bolus seguido de infusão contínua) é recomendada antes da cardioversão e deve ser 
mantida até que a anticoagulação oral plena seja atingida

I B

Para pacientes com FA que necessitem de cardioversão elétrica de emergência, HNF EV 
(bolus seguido de infusão contínua) é recomendada I C
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Tabela 22 - Recomendações de terapia com heparina de baixo peso molecular em FA

Indicação Recomendação Nível de evidência

Para pacientes submetidos à cardioversão elétrica guiada por ETE e não têm trombos, 
dose plena de HBPM é recomendada antes da cardioversão e deve ser mantida até que 
anticoagulação oral plena seja atingida

I B

Para pacientes com FA que necessitem de cardioversão elétrica de emergência, dose plena HBPM 
é recomendada I C

Apesar dos estudos limitados, a administração subcutânea de HBPM deve ser considerada no 
primeiro trimestre e no último mês da gestação em pacientes com FA e fatores de risco para TE IIa C

Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes na valvopatia

Tabela 23 - Recomendações para profilaxia de TE na doença valvar com valva nativa

Indicação Recomendação Nível de evidência

Anticoagulação oral em pacientes com doença valvar e ritmo de FA I B

Anticoagulação oral em paciente com doença valvar e episódio prévio de TE, mesmo em ritmo sinusal I B

Anticoagulação oral na presença de trombo em átrio esquerdo I C
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Profilaxia antitrombótica com aspirina em pacientes com doença valvar e ritmo de FA com 
contraindicações aos anticoagulantes orais IIa B

Anticoagulação em paciente com átrio esquerdo ≥ 55 mm na presença de contraste 
espontâneo em ritmo sinusal IIa C

Tabela 24 - Recomendações para profilaxia de TE na doença valvar com prótese mecânica

Indicação Recomendação Nível de evidência

Manter RNI entre 2,0 e 3,0 em pacientes com prótese mecânica aórtica em ritmo sinusal I B

Manter RNI entre 2,5 e 3,5 em pacientes com prótese mecânica aórtica em FA I B

Associar AAS 81-100 mg/dia à anticoagulação oral em pacientes com prótese mecânica 
aórtica ou mitral e algum fator de risco para TE I B

Manter RNI entre 2,5 e 3,5 em pacientes com prótese mecânica mitral independente do 
ritmo cardíaco I C
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Tabela 25 - Recomendações para profilaxia de TE na doença valvar com prótese biológica

Indicação Recomendação Nível de evidência

Anticoagulação oral em pacientes com prótese biológica em qualquer posição e ritmo de FA I B

Anticoagulação oral durante os três primeiros meses após implante da prótese biológica em posição 
mitral ou em qualquer posição se for evidenciado trombo intracavitário durante o ato operatório I C

Anticoagulação oral durante os três primeiros meses após implante da prótese biológica em 
posição aórtica e mitral em pacientes em ritmo sinusal IIb B

Profilaxia antitrombótica com anticoagulante oral a longo prazo em pacientes com prótese 
biológica em ritmo sinusal, na ausência de outras condições que indiquem anticoagulação III C

Tabela 26 - Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes no tromboembolismo venoso (TEV)

Fatores de risco para TEV

TEV prévio Câncer Agentes estimuladores de eritropoiese

Idade avançada
(especialmente >55 anos)

Terapia oncológica (hormonioterapia, 
quimioterapia, radioterapia, inibidores 

de angiogênese
Enfermidade aguda

Cirurgia Desordens mieloproliferativas Doença infecciosa aguda

Trauma maior ou lesão de membro inferior Compressão venosa (hematoma, tumor, 
anormalidade arterial),

Insuficiência cardíaca (IC) congestiva classe 
III ou IV
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Imobilidade Gravidez e puerpério Infarto agudo do miocárdio

Paresia de membros inferiores Terapia com estrogênio Doença respiratória aguda

Veias varicosas Moduladores do receptor de estrogênio Acidente vascular cerebral

Doença reumática Doença inflamatória intestinal Síndrome nefrótica

Insuficiência renal Hemoglobinúria paroxística noturna Obesidade

Cateter venoso central Trombofilias herdadas Trombofilias adquiridas

Tabela 27

Indicação de profilaxia para TEV

Pacientes clínicos internados com mais de 40 anos

Expectativa de mobilidade limitada por 3 ou mais dias

Pelo menos um fator de risco para TEV e que não tenham risco aumentado de sangramento

Pacientes internados em unidades de terapia intensiva

Pacientes submetidos a cirurgias ginecológicas, urológicas, torácicas ou neurocirurgias

Pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos pequenos que apresentam um fator de risco adicional
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Pacientes entre 40-60 anos que serão submetidos a anestesia geral por mais de 30 minutos sem outros fatores de risco adicionais

Pacientes com idade > 60 anos submetidos a procedimentos cirúrgicos maiores

Pacientes de 40-60 anos com fatores de risco adicionais

Pacientes submetidos a artroplastia de quadril ou joelho, cirurgia por fratura pélvica ou de quadril, cirurgia colorretal, cirurgia oncológica

Trauma maior

Lesão medular

Tabela 28 - Recomendações para utilização de heparina não fracionada como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Uso de heparina em baixas doses (5.000 UI SC a cada 8 ou 12 horas) em pacientes hospitalizados 
com pelo menos um fator de risco para TEV e que não tenham risco aumentado de sangramento I A

Anticoagulação profilática em pacientes cirúrgicos de risco moderado ou alto I A

Contagem plaquetária a cada 2-3 dias dos dias 4 a 14 ou até o fim do tratamento com a 
heparina, nos pacientes recebendo HNF profilática e pacientes em pós-operatório recebendo 
flush de cateter com HNF

IIa C

Contagem plaquetária a cada 2 dias dos dias 4 a 14 ou até o fim do tratamento com a 
heparina nos pacientes em pós operatório recebendo HNF profilática IIa C
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Tabela 29 - Recomendações para utilização de heparina não-fracionada como tratamento de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Tratamento de trombose venosa profunda (TVP) com HNF EV ou SC com monitoramento do 
TTPa (1,5 a 2,5 vezes o valor de controle laboratorial) ou SC com dose fixa I A

HNF SC com administração de 17.500 UI ou 250 UI/kg 2x/dia, com ajuste de dose para 
se alcançar e manter um prolongamento do TTPa entre 1,5 a 2,5 vezes o valor de controle 
laboratorial quando medido 6 horas após a administração

I A

HNF EV com administração de bolus de 80 UI/kg ou 5.000 UI seguido de infusão contínua de 
18 UI/kg/h com ajuste de dose para se alcançar e manter um prolongamento do TTPa entre 1,5 a 
2,5 vezes o valor do controle laboratorial

I C

Início simultâneo de HNF e da anticoagulação oral com antagonista da vitamina K I C

Tratamento de pacientes com alta suspeição clínica de TVP enquanto aguarda por exames diagnósticos IIa C

Suspensão da HNF após 5 dias, desde que a RNI esteja ≥ 2,0 por pelo menos 24 horas IIa C
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Tabela 30 - Recomendações para utilização de heparina de baixo peso molecular como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Enoxaparina pode ser utilizada na dose de 40 mg ao dia em pacientes considerados de alto 
risco para TVP I A

Enoxaparina pode ser utilizada na dose de 20 a 30 mg ao dia em pacientes considerados de 
alto risco para TVP, com depuração de creatinina < 30 ml/min IIa C

Tabela 31 - Recomendações para utilização de heparina de baixo peso molecular como tratamento de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Enoxaparina pode ser utilizada na dose de 1 mg/kg a cada 12 horas em pacientes com TEV I A

Enoxaparina deve ser utilizada na dose de 1 mg/kg uma vez ao dia em pacientes com TEV 
com depuração de creatinina < 30 ml/min IIa C

Em paciente com depuração de creatinina < 30 ml/min, recomenda-se a dosagem do fator 
anti-Xa para monitorização terapêutica IIa C

Tabela 32 - Recomendações para utilização de varfarina como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Varfarina pode ser utilizada como alternativa em profilaxia de TVP em pacientes 
submetidos a cirurgias ortopédicas IIa A
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Tabela 33 - Recomendações para utilização de varfarina como tratamento de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Varfarina pode ser utilizada para tratamento de TEV na dose inicial de 5 mg ao dia por um 
período mínimo de três meses com RNI alvo entre 2,0 e 3,0, podendo ser estendido caso 
haja a presença de síndrome trombofílica ou neoplasia

I A

O uso de medicações subcutâneas ou parenterais deve ser suspenso após período mínimo de 
5 dias ou quando houver pelo menos duas medidas de RNI ≥2,0 com intervalo de 24 horas I A

Doses de varfarina menores que 5 mg devem ser consideradas em pacientes idosos, 
desnutridos, hepatopatas, com IC ou com alto risco de sangramento IIa C

Tabela 34 - Recomendações para utilização de fondaparinux como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Fondaparinux pode ser utilizada na dose de 2,5 mg ao dia em pacientes considerados de 
alto risco para TVP I A
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Tabela 35 - Recomendações para utilização de fondaparinux como tratamento de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Para o tratamento de TVP, a dose preconizada é de 7,5 mg/dia, para pacientes com peso 
entre 50 e 100 kg. Para pacientes com peso menor do que 50 kg, a dose é de 5 mg/dia e 
para os maiores de 100 kg, a dose preconizada é de 10 mg/dia

I A

É contraindicado o uso de fondaparinux para o tratamento de TVP em pacientes com 
clearance de creatinina < 30 ml/min IIa C

Tabela 36 - Recomendações para utilização de dabigatrana como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Profilaxia de TEV em pós-operatório de cirurgia de prótese de quadril e joelho na dose de 
150 mg ou 220 mg ao dia IIa A

Tabela 37 - Recomendações para utilização de dabigatrana como tratamento de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Tratamento de TEV agudo e crônico na dose de 150 mg 2x/dia IIa B
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Tabela 38 - Recomendações para utilização de rivaroxabana como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Profilaxia de TEV em pós-operatório de cirurgia de prótese de quadril e joelho na dose de 
10 mg ao dia IIa A

Tabela 39 - Recomendações para utilização de rivaroxabana como tratamento de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Tratamento de TEV agudo e crônico na dose de 15 mg 2x/dia nos primeiros 21 dias seguido de 
20 mg uma vez ao dia durante 3, 6, 12 meses ou tempo maior a critério médico IIa B

Tabela 40 - Recomendações para utilização de apixabana como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Profilaxia de TEV em pós-operatório de cirurgia de prótese de quadril e joelho na dose de 2,5 mg 2x/dia IIa A
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Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes na IC

Tabela 41 - Recomendações para o uso de anticoagulantes e antiplaquetários em pacientes com IC e FA

Indicação Recomendação Nível de evidência

Anticoagulante oral antagonista da vitamina K para pacientes com FA e IC com piora 
recente ou redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) para < 0,35, e 
escore CHADS2/CHA2DS2VASc ≥ 2

I A

AAS ou clopidogrel para pacientes com FA e IC em risco de eventos tromboembólicos 
intermediário e/ou alto (CHADS2 ≥ 1) e com contraindicação para anticoagulante oral 
por sangramento

I A

Anticoagulante oral antagonista da vitamina K para pacientes com FA e IC com piora 
recente ou redução da FEVE para < 0,35, e escore CHADS2/CHA2DS2VASc = 1, sem 
fatores de risco adicionais

IIa A

Tabela 42 - Recomendações para o uso de anticoagulantes e antiplaquetários em pacientes com IC em ritmo sinusal

Indicação Recomendação Nível de evidência

Anticoagulante oral antagonista da vitamina K antagonista da vitamina K para trombos intracavitários I C

AAS para cardiomiopatia isquêmica com risco moderado ou alto de evento coronário, com 
reduzido risco de hospitalização por IC I A
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Anticoagulante nos primeiros 6 meses após infarto do miocárdio (IM) de parede anterior com 
disfunção sistólica sem trombo IIa C

Medicação antitrombótica para prevenção primária em pacientes com IC não 
hospitalizados ou sem estar imobilizado, sem fator de risco adicional*, sem episódio prévio 
tromboembólico, sem trombo intracavitário, e em ritmo sinusal

III B

Tabela 43 - Recomendações para o uso de novos anticoagulantes orais em pacientes com IC

Indicação Recomendação Nível de evidência

Anticoagulante oral não antagonista de vitamina K para pacientes não aderentes ou sem 
disponibilidade para controle adequado de RNI para ajuste de dose do antagonista ou 
variabilidade não controlada do RNI > 3 ou < 2

I C

Inibidor competitivo da trombina, ou inibidor do fator X ativado como alternativa ao 
antagonista de vitamina K, em pacientes com indicação de uso de anticoagulante oral com 
antagonista de vitamina K

IIa C
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Tabela 44 - Recomendações para o uso de anticoagulantes orais na IC de etiologia chagásica

Indicação Recomendação Nível de evidência

FA com disfunção sistólica ou escore CHADS2 > 2 I C

Trombose mural I C

AVC embólico prévio I C

Escore IPEC/FIOCRUZ (Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/Fundação Osvaldo Cruz) ≥ 3 IIb B

Aneurisma de ponta de ventrículo esquerdo sem trombose IIb C

Tabela 45 - Recomendações para o uso de antiagregantes plaquetários na insuficiência cardíaca de etiologia chagásica

Indicação Recomendação Nível de evidência

FA com escore CHADS2 = 1 IIa C

Escore IPEC/FIOCRUZ ≥ 2 IIb B
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Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes no período perioperatório 
de cirurgia cardíaca e não cardíaca

Tabela 46 - Recomendações para utilização de AAS em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

AAS deve ser mantido em pacientes com SCA que vão à cirurgia de revascularização miocárdica I B

Suspensão pré-operatória de AAS poderia beneficiar pacientes de alto risco para sangramento 
ou para complicações transfusionais, ou ainda aqueles que se recusam a receber transfusões, 
como os Testemunhas de Jeová

IIa B

Em pacientes sem SCA e que vão para cirurgias absolutamente eletivas, é razoável suspender 
AAS para reduzir riscos de sangramento IIa A
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Tabela 47 - Recomendações para utilização de tienopiridínicos em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Fármacos tienopiridínicos (ticlopidina e clopidogrel) devem ser retirados por 5 a 7 dias, 
antes da cirurgia de revascularização miocárdica I B

Administração de heparina não fracionada e AAS é útil para prevenir eventos isquêmicos 
após supressão de clopidogrel, no período pré-operatório imediato I B

Testes de agregação plaquetária (point-of-care testing) podem ser úteis para identificar 
pacientes não responsivos ao clopidogrel IIb C

Tabela 48 - Recomendações para utilização de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em pacientes estáveis, inibidores da GP IIb/IIIa devem ser suspensos por 48 horas antes de 
cirurgia de revascularização I B

Em SCA e pacientes sob risco de eventos isquêmicos, tirofiban e eptifibatide podem ser 
mantidos até o momento da cirurgia, sendo suspensos após seu início e precauções tomadas 
para reversão de sangramento por deficiência da agregação plaquetária ao final da cirurgia

IIa B

Tirofiban e eptifibatide podem ser utilizados como ponte para cirurgia nos pacientes de SCA 
que tiveram clopidogrel suspenso pré-operatoriamente IIb C



48
DIRETRIZES BRASILEIRAS DE ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS E ANTICOAGULANTES
EM CARDIOLOGIA

Tabela 49 - Recomendações para utilização de bloqueadores do receptor P2Y12 em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Não há grandes estudos comparando o uso, ou não, do prasugrel e do ticagrelor durante as 
operações coronárias. Ticagrelor deve ser suspensa de 3-5 dias antes da cirurgia e prasugrel por 
sete dias antes do procedimento

I B

Nas situações de urgência e emergência, em que a suspensão do bloqueador do receptor P2Y12 não 
ocorre, o paciente apresenta risco aumentado de sangramento, com o ticagrelor um risco similar ao 
dos usuários de clopidogrel, e com o prasugrel um risco até quatro vezes maior. Se for possível, parar 
o prasugrel ou o ticagrelor 24 horas antes

I C

O uso dos bloqueadores do receptor P2Y12 está indicado aos pacientes com alguma 
contraindicação para o uso do AAS no pós-operatório. Nos casos em que o paciente for 
obrigado a utilizá-los, seu uso deve ser reiniciado após 48 horas do término da operação

IIa B

Não há benefício na reintrodução precoce ou no uso sistemático dos bloqueadores do 
receptor P2Y12 no pós-operatório de revascularização do miocárdio III C
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Tabela 50 - Recomendações para utilização de cilostazol em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Há pouca literatura relacionando o cilostazol com cirurgia cardíaca. Trata-se de um 
agente inibidor plaquetário e como tal, seu uso deve ser suspenso por no mínimo 
72 horas antes da cirurgia

I C

Não há na literatura relatos de sangramento aumentado em pacientes que necessitaram 
de cirurgia de urgência e emergência. O seu uso no período pós-operatório, quando 
associado ao AAS, parece trazer algum grau de proteção quanto à oclusão de enxertos, 
podendo ser iniciado no pós-operatório imediato

IIa C

Tabela 51 - Recomendações para utilização de dipiridamol e terapia tripla em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Não há na literatura relatos de sangramento aumentado em pacientes que necessitaram de 
cirurgia cardíaca em uso de dipiridamol I B

Em relação à terapia tripla, deve-se respeitar as indicações para suspensão de cada agente 
individualmente I B
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Tabela 52 - Recomendações para utilização de heparina em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em pacientes que estão recebendo heparina não fracionada por SCA ou como transição de 
anticoagulação oral ou de antiagregantes plaquetários é aconselhável suspender a heparina 
não fracionada 4 a 6 horas antes da cirurgia

IIa C

Em pacientes em uso de HBPM por SCA ou em situações de transição de anticoagulação oral 
ou de antiagregantes plaquetários, a HBPM deve ser suspensa 24 horas antes da cirurgia IIa C

Tabela 53 - Classificação de risco de eventos embólicos no período perioperatório

Risco Situações clínicas

Alto

Próteses mecânicas: qualquer prótese mecânica em posição mitral, prótese mecânica antiga em posição aórtica 
ou com AVC/AIT nos 3 últimos meses

FA com CHADS2 ≥ 5, associada à doença valvar ou com AVC/AIT nos últimos 3 meses

TEV recente nos últimos 3 meses ou associado à trombofilia grave (deficiência de proteína C ou S ou de 
antitrombina, ou presença de anticorpo antifosfolípide)
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Intermediário Próteses mecânicas aórticas com FA, AVC/AIT prévio, idade > 70 anos, IC, hipertensão arterial (HA) ou diabetes

Baixo

FA com CHADS2 = 3 ou 4

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

Prótese mecânica aórtica sem fatores de risco para AVC

FA com CHADS2 = 0 a 2, sem AVC/AIT prévios

Tabela 54 - Recomendações para utilização de varfarina em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes de alto risco para TE

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

Iniciar heparina não-fracionada ou HBPM dose plena quando RNI < 2,0 I C

Suspender heparina não-fracionada endovenosa 4 horas antes do procedimento e a 
HBPM subcutânea 24 horas antes I C

Pacientes de risco intermediário para TE

Dependendo da avaliação individual de cada paciente, podem ser seguidas as orientações 
tanto para o alto como para o baixo risco IIa C
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Pacientes de baixo risco para TE

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 ou HBPM profilática IIa C

No pós-operatório, se indicado, usar heparina não-fracionada ou HBPM profilática pelo tipo 
de procedimento e reiniciar o anticoagulante 12 a 14 horas após o procedimento cirúrgico IIa C

Tabela 55 - Recomendações para utilização de varfarina em pré-operatório de cirurgia cardíaca em situações de urgências e 
orientações para reintrodução no período pós-operatório

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em cirurgias de urgência, deve ser realizada a suspensão do agente anticoagulante, 
administração de vitamina K (2,5 a 5,0 mg) por via endovenosa, ou vitamina K oral e 
reposição dos fatores deficientes como concentrado de complexo protrombínico ou plasma 
fresco congelado (PFC)

I C

Em cirurgias eletivas, deve-se realizar a suspensão do agente antivitamina K associada ao uso 
de vitamina K1, na dose de 2,5 a 5 mg por via endovenosa I C
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Para reintrodução do agente no período pós-operatório, em pacientes de alto risco para TE, 
reiniciar heparina não fracionada ou HBPM em dose plena e a varfarina, 12 a 24 horas após o 
procedimento, e suspender a heparina somente quando o RNI estiver dentro da faixa terapêutica

I C

Recomenda-se iniciar o anticoagulante oral 12 a 24 horas depois da cirurgia (noite ou na 
manhã seguinte) I C

Tabela 56 - Recomendações para utilização de fondaparinux em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes com doença coronária em uso de fondaparinux, dose terapêutica, e que 
necessitem de tratamento cirúrgico, é aconselhável suspender o agente 4 dias antes do 
procedimento, ao invés de 2 dias antes

IIa C

Tabela 57 - Recomendações para utilização de bivalirudina em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes com SCA e em uso de bivalirudina, que necessitem de tratamento cirúrgico para 
revascularização do miocárdio, é aconselhável a suspensão do agente 4 horas antes da 
cirurgia, ao invés de suspendê-la no centro cirúrgico

IIa C

Pacientes que apresentaram trombocitopenia induzida pela heparina (aguda ou subaguda) 
na presença de anticorpo positivo e que necessitam de cirurgia cardíaca de urgência é 
aconselhável o uso da bivalirudina, ao invés de outros anticoagulantes que não a heparina

IIa C
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Tabela 58 - Recomendações para utilização de dabigatrana em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em pacientes com função renal normal e que necessitam de cirurgia cardíaca eletiva, a 
dabigatrana pode ser suspensa 48 horas antes e assegurar uma adequada hemostasia IIa C

Em procedimentos considerados de baixo risco de sangramento, a dabigatrana pode ser 
suspensa 24 horas antes IIa C

Em pacientes com comprometimento da função renal (depuração de creatinina < 50%), o 
período de interrupção do agente varia de 4 a 6 dias IIa C

Tabela 59 - Recomendações para utilização de rivaroxabana em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em pacientes com função renal normal e que necessitam de cirurgia cardíaca eletiva, a 
rivaroxabana deve ser suspensa pelo menos 24 horas antes da cirurgia IIa C

Em pacientes com comprometimento da função renal (depuração de creatinina < 50%), o 
período de interrupção do agente deve ser de 4 dias IIa C
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Indicações de antiagregantes plaquetários em cirurgia não cardíaca

Tabela 60 - Recomendações para utilização de AAS em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

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

I B

Pacientes em uso de AAS para prevenção primária, suspender 7 dias antes I C

Tabela 61 - Recomendações para utilização de tienopiridínicos em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Para pacientes que usam o clopidogrel/ticlopidina como prevenção primária, eles devem ser 
suspensos 5 dias antes do procedimento cirúrgico I C

Para pacientes que usam o clopidogrel/ticlopidina para prevenção secundária, considerar 
o risco de sangramento. Quando o risco de sangramento for moderado ou alto, deve-se 
suspender o tienopiridínico 5 dias antes do procedimento

I C

Em prevenção secundária, quando o risco de sangramento for baixo, deve-se manter o 
antiagregante no perioperatório IIa c
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Tabela 62 - Recomendações para utilização de tienopiridínicos em pré-operatório de cirurgia não cardíaca com colocação de stent 
coronário recente

Indicação Recomendação Nível de evidência

Manter uso de AAS em todo período perioperatório, suspensão do tienopiridínico 5 dias 
antes da operação e reintrodução o mais precoce possível, idealmente antes que o paciente 
complete 10 dias da suspensão

I C

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

Tabela 63 - Recomendações para utilização de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes portadores de stent farmacológico há menos de um ano com fatores de risco para 
trombose do stent que serão submetidos a operações de urgência com risco de sangramento 
intermediário ou alto

IIb C

Pacientes portadores de stent farmacológico há menos de um ano que serão submetidos 
a operações de urgência com risco de sangramento intermediário ou alto quando for 
necessário a suspensão simultânea do AAS e do clopidogrel

IIb C
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Tabela 64 - Recomendações para utilização de cilostazol em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em pacientes com doença vascular periférica que utilizam cilostazol, suspender o seu uso no 
dia anterior à operação não cardíaca planejada I C

Tabela 65 - Recomendações para utilização de dipiridamol em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em pacientes que utilizam a combinação dipiridamol + AAS para prevenção secundária de isquemia 
cerebral, suspender o uso de dipiridamol no dia anterior à operação não cardíaca planejada I C

Tabela 66 - Recomendações para utilização de heparina em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

A heparina não fracionada e a HBPM são estratégias efetivas e seguras para uso como 
profilaxia de TEV no perioperatório de operações não cardíacas I A

A utilização de heparina não fracionada para profilaxia de TEV no perioperatório deve ser 
iniciada a primeira dose duas horas antes da cirurgia e manter no pós-operatório intervalo de 
8/8 horas ou de 12/12 horas, se hemostasia efetiva

I A

A profilaxia estendida com HBPM (4 semanas) deve ser indicada para os pacientes com alto 
risco de TEV, principalmente aqueles submetidos a cirurgias de quadril I A
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Nos pacientes com indicação de profilaxia de TEV, a heparina não fracionada deve ser 
administrada por um período de 5 a 7 dias para cirurgias gerais e de 7 a 10 dias para 
cirurgias ortopédicas

I C

Para pacientes recebendo ponte com dose terapêutica de heparina não fracionada (“ponte”) 
recomenda-se suspender este tratamento 4 a 6 horas antes do procedimento I C

Nos pacientes com indicação de profilaxia de TEV, a HBPM deve ser administrada por um período 
de 7 a 10 dias I C

A profilaxia do TEV com HBPM no perioperatório pode ser iniciada 12 horas tanto no pré ou 
como no pós-operatório, com eficácia semelhante IIa C

Para pacientes recebendo ponte com dose terapêutica de HBPM (“ponte”) recomenda-se 
administrar a última dose 24 horas antes IIa C

Para pacientes recebendo ponte com dose terapêutica de HBPM (“ponte”) e que serão 
submetidos a intervenções de alto risco de sangramento, recomenda-se reiniciar o tratamento 
com HBPM 48 a 72 horas após a intervenção

IIa C

A profilaxia de fenômenos tromboembólicos arteriais ou venosos com HBPM no 
perioperatório pode ser iniciada no pós-operatório, de 4 a 6 horas do fim do procedimento 
cirúrgico, em casos onde há hemostasia efetiva e baixo risco de sangramento

IIa C
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Tabela 67 - Recomendações para utilização de varfarina em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Para realização de exame de colonoscopia, no qual pode haver necessidade de biópsia de 
pólipo de maior dimensão (> 1,2 cm de comprimento), deve haver suspensão da varfarina 
5 dias antes da intervenção

I C

Pacientes com tromboembolismo pulmonar (TEP) nos últimos 3 meses, FA de alto risco 
(AVC / AIT prévio ou múltiplos fatores de risco), prótese valvar mecânica em posição mitral 
devem receber “ponte” com heparina

I C

No pós-operatório de operações de alto risco hemorrágico, a “ponte” com heparina para 
posterior reintrodução da varfarina não deve iniciar antes de 48 horas I C

Para pacientes com FA de baixo risco (sem AVC/AIT) a varfarina pode ser suspensa sem 
necessidade de "ponte" com heparina I C

No pós-operatório de cirurgias não cardíacas, nas quais houve adequada hemostasia, está 
indicado o reinício do tratamento com varfarina de 12 a 24 horas depois da operação IIa C

Para pacientes com prótese valvar mecânica, FA ou TVP associados a alto risco de TE, é 
necessário realização de "ponte" com heparina IIa C

Para pacientes com prótese valvar mecânica, FA ou TVP associados a baixo risco de TE, não é 
necessário realização de "ponte" com heparina IIa C

Para pacientes com prótese valvar mecânica, FA ou TVP associados a risco moderado de TE, a 
opção pela realização de "ponte" com heparina deve ser individualizada, pesando os fatores de 
risco inerentes ao caso

IIa C
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Tabela 68 - Recomendações para utilização de varfarina em pré-operatório de cirurgia não cardíaca com baixo risco de sangramento

Indicação Recomendação Nível de evidência

Para alguns procedimentos invasivos como injeções intra-articulares, catarata, 
procedimentos endoscópicos (incluindo biópsia de mucosa em indivíduos com baixo risco 
de sangramento e elevado risco trombótico) não é preciso realizar a suspensão da varfarina 
nem há necessidade de realizar procedimento de “ponte”. Esta recomendação vale, 
entretanto, somente para indivíduos com RNI na faixa terapêutica (entre 2 e 3)

I B

Tabela 69 - Recomendações para utilização de fondaparinux em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

A profilaxia com fondaparinux deve ser iniciada no pós-operatório, idealmente de 6 a 9 horas 
do término do procedimento cirúrgico I A

A fondaparinux pode ser utilizada em situações onde está contraindicado o uso de heparinas 
como substituto para profilaxia de TEV, apesar de um risco maior de sangramento IIa C
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Tabela 70 - Recomendações para utilização de dabigatrana em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes em uso crônico de dabigatrana devem ter a medicação suspensa 24 horas antes da 
cirurgia. Nos casos de disfunção renal moderada (depuração de creatinina < 50 ml/min) ou de 
operações de alto risco de sangramento, como neurocirurgias, a dabigatrana deve ser suspensa 
pelo menos 48 horas antes da operação

I C

Nos casos de anestesia regional com cateter epidural, aguardar pelo menos 2 horas após a 
retirada do cateter para a primeira dose profilática de dabigatrana I C

A reintrodução da anticoagulação plena com dabigatrana deve ocorrer pelo menos 24 horas 
após o término da operação, desde que a hemostasia esteja adequada IIb C

Tabela 71 - Recomendações para utilização de rivaroxabana em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes em uso crônico de rivaroxabana devem ter a medicação suspensa pelo menos 24 horas 
antes da cirurgia I C

Nos casos de anestesia regional com cateter epidural, aguardar pelo menos 6 horas após a 
retirada do cateter para a próxima dose profilática de rivaroxabana. Nos casos de cateter epidural 
mantido no pós-operatório para analgesia, a retirada deve ocorrer após 18 horas da última dose

I C

A reintrodução da anticoagulação plena com rivaroxabana deve ocorrer pelo menos 24 horas 
após o término da operação, desde que a hemostasia esteja adequada IIb C
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Introdução

Tabela 1 - Classes de recomendação

Classe Recomendação

I Existe consenso e evidência em favor da indicação

IIa Existe divergência, mas a maioria aprova

IIb Existe divergência e divisão de opiniões

III Não se recomenda

Tabela 2 - Nível de evidência

Nível de evidência Recomendação

A Múltiplos ensaios clínicos controlados, aleatorizados

B Um único estudo clínico controlado aleatorizado, estudos clínicos não aleatorizados, ou estudos 
observacionais bem desenhados

C Série ou relato de casos
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Avaliação laboratorial dos parâmetros lipídicos e das apolipoproteínas

• A coleta de sangue deverá ser realizada após jejum de 12 horas para análise das concentrações de triglicérides (TG) como 
também para o cálculo do LDL-C.

• A medida de colesterol total (CT) e LDL-C constitui o principal alvo terapêutico na prevenção da doença cardiovascular (CV), 
visto que a maioria dos estudos que avaliaram o impacto do tratamento sobre o risco CV e estudos com fármacos se basearam 
na análise do CT e do LDL-C.

Tabela 3 - Valores referenciais do perfil lipídico para adultos maiores de 20 anos

Lípides Valores (mg/dL) Categoria

CT

< 200 Ótimo

200-239 Limítrofe

≥ 240 Alto

LDL-C

< 100 Ótimo

100-129 Desejável

130-159 Limítrofe

160-189 Alto

≥ 190 Muito Alto
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HDL-C
> 60 Ótimo

< 40 Baixo

TG

< 150 Ótimo

150-200 Limítrofe

200-499 Alto

≥ 500 Muito Alto

Colesterol não-HDL

< 130 Ótimo

130-159 Desejável

160-189 Alto

≥ 190 Muito Alto
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Classificação das dislipidemias

Tabela 4 - Classificação das dislipidemias

Classificação Conceito

Hipercolesterolemia isolada Elevação isolada do LDL-C (≥ 160 mg/dL)

Hipertrigliceridemia isolada Elevação isolada dos TG (≥ 150 mg/dL)

Hiperlipidemia mista Valores aumentados de LDL-C (≥ 160 mg/dL) e TG (≥ 150 mg/dL). Nos casos onde os TG ≥ 400 mg/dL, 
considerar a hiperlipidemia mista, quando o CT for ≥ 200 mg/dL

HDL-C baixo Redução do HDL-C (homens < 40 mg/dL e mulheres < 50 mg/dL) isolada ou em associação com 
aumento de LDL-C ou de TG
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Estratificação do risco CV para prevenção e tratamento da aterosclerose

Determinação da presença de doença aterosclerótica significativa ou de seus equivalentes

Tabela 5 - Identificação de manifestações clínicas da doença aterosclerótica ou de seus equivalentes

Recomendação Nível de evidência

Determinada como presença de diabete melito tipo 1 ou 2, de doença renal crônica 
ou da presença de aterosclerose na forma subclínica documentada por metodologia 
diagnóstica, mesmo em prevenção primária. Indivíduos assim identificados, possuem 
risco maior do que 20% em 10 anos de apresentar novos eventos CV ou de um primeiro 
evento CV

I A
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Utilização dos escores de predição do risco

Escore de risco:
• Framingham: estima a probabilidade de ocorrer infarto do miocárdio ou morte por doença coronária no período de 10 anos em 

indivíduos sem diagnóstico prévio de aterosclerose clínica. Identifica adequadamente indivíduos de alto e baixo risco.
• Reynolds: estima a probabilidade de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, morte e revascularização do miocárdio 

em 10 anos.
• Global: estima o risco de infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico, insuficiência vascular periférica ou insuficiência 

cardíaca em 10 anos.
• Tempo de Vida: utilizado a partir dos 45 anos, avalia a probabilidade de um indivíduo a partir dessa idade apresentar um 

evento isquêmico.
• A combinação de um escore de curto prazo e outro de longo prazo permite melhor estimativa de risco.

Tabela 6 - Definição de risco CV

Risco Definição Recomendação Nível de evidência

Baixo

Probabilidade < 5% de apresentarem os 
principais eventos CV [doença arterial coronária 
(DAC), acidente vascular cerebral (AVC), doença 

arterial obstrutiva periférica ou insuficiência 
cardíaca] em 10 anos

I A
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Intermediário

Pacientes de baixo risco com histórico familiar de 
doença cardiovascular prematura IIa B

Homens com risco calculado ≥ 5% e ≤ 20% e 
mulheres com risco calculado ≥ 5% e ≤ 10% de 

ocorrência de algum dos eventos citados
I A

Alto Risco calculado > 20% para homens e > 10% 
para mulheres no período de 10 anos I A

Tabela 7 - Critérios de identificação de pacientes com alto risco de eventos coronários (fase 1)

Doença aterosclerótica arterial coronária, cerebrovascular ou obstrutiva periférica, com manifestações clínicas (eventos CV)

Ateroclerose na forma subclínica, significativa, documentada por metodologia diagnóstica

Procedimentos de revascularização arterial

Diabete melito tipo 1 e tipo 2

Doença renal crônica

Hipercolesterolemia familiar (HF)
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Tabela 8 - Escore de risco global

Recomendações

O Escore de risco global deve ser utilizado na avaliação inicial entre os indivíduos que não foram enquadrados nas condições de alto risco

Tabela 9 - Atribuição de pontos de acordo com o risco CV global para mulheres

Pontos Idade (anos) HDL-C CT Pressão arterial sistêmica 
(PAS) (não tratada) PAS (tratada) Fumo Diabetes

-3 < 120

-2 60+

-1 50-59 < 120

0 30-34 45-49 < 160 120-129 Não Não

1 35-44 160-199 130-139

2 35-39 < 35 140-149 120-129
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3 200-239 130-139 Sim

4 40-44 240-279 150-159 Sim

5 45-49 280+ 160+ 140-149

6 150-159

7 50-54 160+

8 55-59

9 60-64

10 65-69

11 70-74

12 75+
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Tabela 10 - Risco CV global em 10 anos para mulheres

Pontos Risco (%) Pontos Risco (%)

≤ -2 < 1 13 10,0

-1 1,0 14 11,7

0 1,2 15 13,7

1 1,5 16 15,9

2 1,7 17 18,5

3 2,0 18 21,6

4 2,4 19 24,8

5 2,8 20 28,5

6 3,3 21+ > 30

7 3,9

8 4,5

9 5,3

10 6,3

11 7,3

12 8,6
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Tabela 11 - Atribuição de pontos de acordo com o risco CV global para homens

Pontos Idade (anos) HDL-C CT PAS (não tratada) PAS (tratada) Fumo Diabetes

-2 60+ < 120

-1 50-59

0 30-34 45-49 < 160 120-129 < 120 Não Não

1 35-44 160-199 130-139

2 35-39 < 35 200-239 140-159 120-129

3 240-279 160+ 130-139 Sim

4 280+ 140-159 Sim

5 40-44 160+

6 45-49

7

8 50-54

9

10 55-59

11 60-64

12 65-69
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13

14 70-74

15+ 75+

Tabela 12 - Risco CV global em 10 anos para homens

Pontos Risco (%) Pontos Risco (%)

≤ -3 ou menos < 1 13 15,6

-2 1,1 14 18,4

-1 1,4 15 21,6

0 1,6 16 25,3

1 1,9 17 29,4

2 2,3 18+ > 30

3 2,8

4 3,3

5 3,9

6 4,7
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7 5,6

8 6,7

9 7,9

10 9,4

11 11,2

12 13,2

Reclassificação do risco predito pela presença de fatores agravantes do risco

Tabela 13 - Reclassificação de risco

Recomendação Nível de evidência

Nos indivíduos de risco intermediário deve-se utilizar os fatores agravantes, que quando 
presentes (pelo menos um desses fatores) reclassificam o indivíduo para a condição de alto risco IIa B
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Tabela 14 - Fatores agravantes de risco

Recomendação Nível de evidência

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

Critérios de síndrome metabólica de acordo com a International Diabetes Federation (IDF)1,2 IIb A

Microalbuminúria (30-300 µg/min) ou macroalbuminúria (> 300 µg/min) IIb B

Hipertrofia ventricular esquerda IIa B

Proteína-C-Reativa de alta sensibilidade > 2 mg/L3 IIa B

Espessura íntima-média de carotidas > 100 ou > 75% para idade ou sexo4 IIb B

Escore de cálcio coronário > 100 ou > 75% para idade ou sexo5 IIa A

ITB < 0,95 IIa
1. IDF Task Force. The Lancet 2005; 366:1059-62. 2. IDF Clinical Guidelines Task Force. Global Guideline for Type 2 Diabetes: recommendations for 
standard, comprehensive, and minimal care. Diabet Med. 2006; 23(6): 579-93. 3. Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, et al; JUPITER Trial Study Group. 
Reduction in C-reactive protein and LDL cholesterol and cardiovascular event rates after initiation of rosuvastatin: a prospective study of the JUPITER trial. 
Lancet 2009;373(9670):1175-82. 4. Huijter HM, Peters SA, Anderson TJ, et al. Common carotid intima-media thickness measurements in cardiovascular 
risk prediction. A meta-analysis. JAMA. 2012;308:796-803. 5. Yeboah J, McClelland LR, Polonski TS, et al. Comparison of novel risk markers for 
improvement in cardiovascular risk assessment in intermediate-risk individuals. JAMA. 2012;308:788-795.
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Tabela 15 - Critérios diagnósticos de síndrome metabólica

Critérios Definição

Obesidade abdominal

Homens

Brancos de origem europeia e negros ≥ 94 cm

Sul-asiáticos, ameríndios e chineses ≥ 90 cm

Japoneses ≥ 85 cm

Mulheres
Brancas de origem europeia, negras, 
sul-asiáticas, ameríndias e chinesas ≥ 80 cm

Japonesas ≥ 90 cm

Triglicérides ≥ 150 mg/dL

HDL-colesterol
Homens < 40 mg/dL

Mulheres < 50 mg/dL

Pressão arterial
Sistólica ≥ 130 mmHg ou tratamento para hipertensão arterial

Diastólica ≥ 85 mmHg ou tratamento para hipertensão arterial

Glicemia Jejum ≥ 100 mg/dL
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Tabela 16 - Risco absoluto em 10 anos

Classificação Risco (%)

Baixo risco < 5 em homens e mulheres

Risco intermediário
≥ 5 e ≤ 10 nas mulheres

≥ 5 e ≤ 20 nos homens

Alto risco
> 10 nas mulheres 

> 20 nos homens

Tabela 17 - Escore de risco pelo tempo de vida

Recomendação Nível de evidência

Nos indivíduos com 45 anos ou mais, com risco CV baixo e intermediário, deve-se 
utilizar o escore de risco pelo tempo de vida IIa B
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Tabela 18 - Classificação dos fatores de risco (FR) de acordo com o controle e/ou importância do(s) mesmo(s)

FR FR ótimos 1 FR não ótimo FR elevados FR principais

Colesterol total < 180 mg/dL 180-199 mg/dL 200-239 mg/dL > 240 mg/dL

PAS Não tratada < 120 mmHg Não tratada 
120-139 mmHg

Não tratada 
140-159 mmHg

Tratamento para 
hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) ou PAS 
não-tratada ≥ 160 mmHg

Pressão arterial
diastólica (PAD) Não tratada < 80 mmHg Não tratada 80-89 mmHg Não tratada 90-99 mmHg

Tratamento para HAS 
ou PAD não-tratada 

≥ 100 mmHg

Fumo Não Não Não Sim

Diabetes Não Não Não Sim
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Tabela 19 - Risco de eventos CV fatais e não fatais pelo escore de risco por tempo de vida em homens de acordo com a exposição 
aos FR ao longo da vida

Risco Situação de acordo com os FR

Todos os FR ótimos ≥ 1 FR não 
ótimo(s) ≥ 2 FR elevado 1 FR principal ≥ 2 FR principais

Risco % (IC 95%)

A partir dos 45 anos

DAC fatal ou infarto agudo 
do miocárdio (IAM) não-fatal 1,7 (0-4,3) 27,5 (15,7-39,3) 32,7 (24,5-41,0) 34,0 (30,4-37,6) 42,0 (37,6-46,5)

AVC fatal ou não-fatal 6,7 (1,4-11,9) 7,7 (5,0-10,4) 8,5 (6,9-15,6) 8,4 (7,5-9,4) 10,3 (9,0-11,7)

Morte CV 9,1 (0-18,6) 13,1 (9,9-16,3) 15,3 (13,3-17,3) 20,7 (19,4-22,2) 32,5 (30,5-34,5)

Eventos CV ateroscleróticos 1,4 (0-3,4) 31,2 (17,6-44,7) 35,0 (26,8-43,2) 39,6 (35,7-43,6) 49,5 (45,0-53,9)
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Tabela 20 - Risco de eventos CV fatais e não fatais pelo escore de risco por tempo de vida em mulheres de acordo com a exposição 
aos FR ao longo da vida

Risco Situação de acordo com os FR

Todos os FR ótimos ≥ 1 FR não 
ótimo(s) ≥ 2 FR elevado 1 FR principal ≥ 2 FR principais

Risco % (IC 95%)

A partir dos 45 anos

DAC fatal ou IAM não-fatal 1,6 (0-4,3) 9,3 (3,0-15,6) 9,3 (5,0-1370) 12,7 (10,3-15,0) 21,5 (17,5-25,5)

AVC fatal ou não-fatal 8,3 (3,8-12,8) 8,9 (6,5-11,3) 9,1 (7,5-10,9) 9,1 (7,9-15,9) 11,5 (9,5-13,5)

Morte CV 4,8 (0,8-8,7) 4,9 (3,1-6,7) 6,9 (5,4-8,3) 11,2 (9,9-12,5) 21,9 (19,4-24,5)

Eventos CV ateroscleróticos 4,1 (0-8,2) 12,2 (4,6-19,7) 15,6 (10,3-20,9) 20,2 (17,2-23,2) 30,7 (26,3-35,0)

• O risco predito pelo escore de risco por tempo de vida acima de 39% em homens ou acima de 20,2% em mulheres caracteriza 
condição de alto risco pelo tempo de vida.
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Figura 1 - Algoritmo de estratificação do risco CV

ERF < 5% em homens e mulheres

BAIXO RISCO

ERF ≥ 5% e ≤ 10% nas mulheres 
e ≥ 5% e ≤ 20% nos homens

ou

ou

ou

ERF < 5% em homens e mulheres 
e AF+ de DAC prematura

RISCO
INTERMEDIÁRIO

Condição de alto risco

ERF > 10% nas mulheres 
e 20% nos homens

ERF ≥ 5% e ≤ 10% nas mulheres e 
≥ 5% e ≤ 20% nos homens e pelo 

menos 1 fator agravante

ALTO RISCO

ERF: escore de risco global; AF: antecedentes familiares; DAC: doença arterial coronária.
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Metas terapêuticas

• A mortalidade por DAC é a principal causa de morte no país e o colesterol elevado é considerado o principal FR modificável.

Tabela 21 - Recomendações

Recomendação Nível de evidência

Reduções de colesterol, principalmente nos níveis de LDL-C, através de mudanças no 
estilo de vida e/ou fármacos, ao longo da vida, tem grande benefício na redução de 
desfechos CV

I A

Recomenda-se para os indivíduos de 
risco alto, intermediário ou baixo, metas 
terapêuticas, primária e secundária

Meta primária: meta para LDL-C I A

Meta secundária: meta para o colesterol 
não-HDL II A

Não são propostas metas para o HDL-C, embora se reconheça seu valor como FR CV I A

Indivíduos com triglicéredes acima de 500 mg/dL devem receber terapia apropriada 
para redução do risco de pancreatite e aqueles com valores entre 150 e 499 mg/dL 
devem receber terapia individualizada, com base no risco CV e condições associadas

II A

Variáveis como níveis de apolipoproteínas ou para a Lp(a) não são especificadas metas 
terapêuticas, embora se reconheça que apo B e Lp(a) possam adicionar informação 
prognóstica em relação ao LDL-C em alguns subgrupos de pacientes

II A
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Tabela 22 - Meta lipídica de acordo com risco CV*

Nível de Risco Meta primária: LDL-C (mg/dL) Meta secundária (mg/dL)

Alto LDL-C < 70 Colesterol não-HDL < 100

Intermediário LDL-C < 100 Colesterol não-HDL < 130

Baixo Meta individualizada Meta individualizada
*Pacientes de baixo risco CV deverão receber orientação individualizada, com as metas estabelecidas pelos valores referenciais do perfil lipídico 
(apresentados na Tabela 3) e foco no controle e prevenção dos demais fatores de risco CV.

Tratamento não medicamentoso das dislipidemias

• A terapia nutricional deve sempre ser adotada. O alcance das metas de tratamento é variável e depende da adesão à dieta, às 
correções no estilo de vida − perda de peso, atividade física e cessação do tabagismo e, principalmente, da influência genética 
da dislipidemia em questão. A utilização de técnicas adequadas de mudança do comportamento dietético é fundamental.
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Tabela 23 - Impacto de mudanças alimentares e de estilo de vida

Hipercolesterolemia (CT e LDL-C) Trigliceridemia Níveis de HDL-C

Intervenção não 
medicamentosa Magnitude Nível de evidência Magnitude Nível de evidência Magnitude Nível de evidência

Redução de peso + B +++ A ++ A

Reduzir a ingestão de 
ácidos graxos (AG) 
saturados

+++ A +++ A

Reduzir a ingestão de AG 
trans +++ A +++ A

Ingestão de fitosteróis +++ A

Ingestão de fibras solúveis ++ A

Ingestão de proteínas da 
soja + B

Cessar tabagismo ++ B

Reduzir a ingestão de 
bebidas alcoólicas +++ A

Aumento da atividade física + A ++ A +++ A
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Tratamento farmacológico das dislipidemias

Tabela 24 - Recomendações

Recomendação NÍvel de evidência

Estatinas Está indicada em terapias de prevenção primária e secundária como 
primeira opção I A

Resinas
Adição de colestiramina (resina disponível no Brasil) ao tratamento com 
estatinas é recomendado quando a meta de LDL-C não é obtida apesar 

do uso de estatinas potentes em doses efetivas
IIa C

Ezetimiba Recomendada adição quando a meta de LDL-C não é atingida com o 
tratamento com estatinas IIa C

Niacina Não há evidência de benefício com esse fármaco em indivíduos com 
LDL-C controlado III A

Fibratos

Terapia com fibratos reduziu o risco relativo de eventos CV em 10%, 
eventos coronarianos em 13%, sem benefício em mortalidade CV IIa B

Nos pacientes diabéticos tipo 2 o uso de fibratos para prevenção de 
doenças microvasculares tem evidência de estudos em monoterapia e 

em associação com estatina
I A

AG Ômega 3 Indicação na terapia de prevenção CV não está recomendada III A
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Tabela 25 - Efeito dos fibratos sobre o HDL-C e TG

Medicamento Dose (mg/dia) Δ HDL-C Δ TG

Bezafibrato 400 a 600 + 5% a 30% - 15% a 55%

Ciprofibrato 100 + 5% a 30% - 15% a 45%

Etofibrato 500 + 5% a 20% - 10% a 30%

Fenofibrato 160 e 200 (micronizado) ou 250 + 5% a 30% - 10% a 30%

Genfibrozila 600 a 1200 + 5% a 30% - 20% a 60%
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Novos fármacos

Tabela 26 - Novos fármacos

Medicamento

Inibidores da “cholesterol 
ester transfer protein” (CETP)

A CETP aumenta a concentração de colesterol na HDL e diminui nas lipoproteínas que contêm apo B 
incluindo VLDL e LDL. Não se observou redução dos ateromas e houve excesso de mortes e eventos 

CV aparentemente relacionados à ativação adrenal e elevação da pressão arterial

Proteína de transferência 
microssomal de 
triglicerídeos (MTP)

Redução dos níveis de colesterol e triglicérides plasmáticos. Pacientes homozigotos para 
hipercolesterolemia familiar tiveram redução do LDL-C em até 50,9% após 4 semanas de tratamento. 
Porém associou-se ao acúmulo de triglicérides hepáticos e, consequentemente, esteatose hepática, e 

por isso sua indicação tem sido proposta para dislipidemias graves

Inibidores do “Proprotein 
convertase subtilisin kexin 
type 9” (PCSK9)

Diminuem o LDL-C de 20% a 50%. Anticorpos e oligonucleotídeos antissenso para a PCSK9 estão 
sendo testados em estudos em fase II e III. Não existe, contudo, evidência disponível de benefício 

clínico até o momento

Inibidores da síntese de 
apolipoproteína B

Reduzem as concentrações plasmáticas de VLDL, LDL e Lp(a). Até o momento, não existe evidência de 
benefício CV e seu uso tem sido proposto para formas graves de hipercolesterolemia
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Dislipidemia em grupos especiais

Tabela 27 - Dislipidemias graves

Condições Recomendação Nível de evidência

Hipercolesterolemia 
isolada

HF deve ser cogitada sempre que o valor de LDL-C estiver igual 
ou acima de 190 mg/dL I C

Os critérios diagnósticos, a conduta e as possibilidades 
terapêuticas para esta grave dislipidemia estão disponíveis na 

I Diretriz Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar
- -

Hipertrigliceridemia 
isolada

Níveis de TG acima de 1.000 mg/dL, representam risco 
importante de pancreatite aguda e justificam prontas medidas 

de intervenção de restrição alimentar e farmacológica após 
investigadas as possíveis doenças metabólicas não compensadas 

e/ou fármacos em uso

- -

Associação de 
hipercolesterolemia e 
hipertrigliceridemia

Nesta condição de dislipidemia mista, com taxas elevadas, está 
indicada, além de restrição alimentar, associação de fármacos, a 

depender da experiência do médico ou grupo responsável
I C

Resistência ao 
tratamento

Esta situação justifica o encaminhamento dos pacientes de alto 
risco a grupos ou centros especializados - -
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Tabela 28 - Idosos (> 65 anos)

Recomendação Nível de evidência

Para a hipercolesterolemia, as estatinas são a primeira escolha

Estudos de prevenção primária e secundária demonstraram benefícios do tratamentos de 
redução de eventos coronários, AVC e preservação de funções cognitivas IIa B

Tabela 29 - Crianças e adolescentes

Recomendações

Recomenda-se a determinação do perfil lipídico a partir dos 2 anos de idade quando: (1) avós, pais, irmãos e primos de primeiro grau 
apresentem dislipidemia, principalmente grave ou manifestação de aterosclerose prematura; (2) há clínica de dislipidemia; (3) tenham 
outros fatores de risco; (4) há acometimento por outras doenças, como hipotireoidismo, síndrome nefrótica, imunodeficiência etc; (5) há 
utilização de contraceptivos, imunossupressores, corticoides, antirretrovirais e outras drogas que possam induzir elevação do colesterol6,7

6. Santos RD, Gagliardi AC, Xavier HT, Casella Filho A, Araujo DB, Cesena FY, Alves RJ. [in process citation]. Arquivos brasileiros de cardiologia. 2012;99:1-28. 
7. Giuliano IC, Caramelli B, Pellanda L, Duncan B, Mattos S, Fonseca FH, Sociedade Brasileira de C. [i guidelines of prevention of atherosclerosis in childhood 
and adolescence]. Arquivos brasileiros de cardiologia. 2005;85 Suppl 6:4-36.
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Tabela 30

Variáveis lipídicas Valores (mg/dL)

Desejáveis Limítrofes Elevados

CT < 150 150-169 ≥ 170

LDL-C < 100 100-129 ≥ 130

HDL-C ≥ 45 - -

TG < 100 100-129 ≥ 130

Dislipidemias secundária e na presença de outras comorbidades

Tabela 31

Condições Recomendação Nível de evidência

Hipotireoidismo Estatina só deverá ser iniciada após a regularização dos níveis 
hormonais, em função do risco aumentado de miosite nesses pacientes - -
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Hepatopatias

A cirrose biliar, a colangite esclerosante e outras hepatopatias que cursam 
com colestase, podem ser acompanhadas de hipercolesterolemia 

significativa, mas a colesterolemia não se correlaciona aos níveis plasmáticos 
de bilirrubina. Com relação às doenças hepáticas não colestáticas crônicas 

e à cirrose hepática, não há contraindicação à terapia com estatinas. 
Entretanto, no surgimento de icterícia, elevação de bilirrubina direta ou 

aumento do tempo de protrombina, a estatina deve ser suspensa

IIb C

Estatina também deverá ser suspensa no surgimento de nova doença 
hepática, quando não for possível excluí-la como agente causal IIb C

Doenças
Autoimunes

Pacientes com doenças autoimunes podem apresentar risco CV 
mais elevado - -

Não há indicação de terapia com estatinas em prevenção primária 
baseada exclusivamente na presença da doença autoimune III C

Caso seja necessário o uso de fármacos hipolipemiantes, sua utilização 
deve ser baseada pelas recomendações para as populações não 

portadoras de doenças autoimunes
- -

Pós-transplante

As anormalidades lipídicas são frequentes pós-transplante cardíaco e 
estão associadas à maior incidência de doença vascular do enxerto - -

O tratamento com estatinas é o tratamento de escolha, devendo-se 
iniciar com baixas doses IIa B
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Doença
renal crônica

A doença renal crônica (DRC) nos estágios mais avançados, é 
considerada como risco-equivalente à DAC, e a redução de LDL-C 

deverá ser o objetivo principal no tratamento
I A

Tratamento com estatinas não deve ser iniciado em pacientes que já se 
encontrem em tratamento hemodialítico III A

Nos demais pacientes, em especial naqueles com DRC avançada, 
meta de LDL-C < 70mg/dL deve ser atingida com estatina isolada ou 

associada à ezetimiba
IIa B

Síndrome
coronária aguda

Recomenda-se à instituição precoce do tratamento com altas doses de 
estatina entre o primeiro e o quarto dia da síndrome coronária aguda (SCA) I A

Preferencialmente atorvastatina na dose 80 mg - -

Pacientes indicados à intervenção percutânea, angioplastia, podem 
experimentar benefício adicional quando a dose de estatina for 

administrada até 12 horas antes do procedimento
IIa B

A dose de estatina apropriada para manter o LDL-C na meta 
terapêutica (LDL-C < 70 mg/dL) deverá ser mantida I A
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Situações especiais nas mulheres

Tabela 32

Condições Recomendação Nível de evidência

Idade fértil e 
gestação

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

mulheres amamentando
- -

Os fibratos poderão ser considerados nos casos de hipertrigliceridemia 
muito grave (TG > 1000 mg/dL), sob a análise de risco/benefício para as 
gestantes (alta mortalidade mãe e feto por pancreatite aguda durante a 

gravidez). Entretanto, o controle dietético deve ser o tratamento de eleição 
em gestantes, e em casos extremos, a aférese poderá ser recomendada

IIa C

Menopausa e 
climatério

A terapia de reposição hormonal (TRH) após a menopausa pode reduzir o 
LDL-C em até 20-25% e aumentar o HDL-C em até 20% - -

Porém, a TRH não está recomendada com a finalidade exclusiva de reduzir o 
risco CV em mulheres nesse período, seja em prevenção primária ou secundária III A
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Aspectos gerais

• A avaliação clínica pré-participação (APP) para atividades físico-esportivas deve ser entendida como uma avaliação médica 
sistemática, uniformizada, capaz de abranger a ampla população de esportistas e atletas antes de sua liberação para 
treinamento físico.

• O objetivo desta avaliação, previamente ao início da atividade física e periodicamente com sua manutenção, é a prevenção do 
desenvolvimento de doenças do aparelho cardiovascular (DCV) e da morte súbita (MS).

Grupo esportista

• Indivíduos adultos que praticam atividades físicas e esportivas de maneira regular, de moderada a alta intensidade, competindo 
eventualmente, porém sem vínculo profissional com o esporte.

Tabela 1 - Anamnese e exame físico

Recomendação Nível de evidência

I C
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Tabela 2 - Questionário de prontidão para atividade física

Particularidades que devem fazer parte da história pessoal e familiar de atletas

Algum médico já disse que você possui algum 
problema de coração? Na sua família existem casos de MS ou cardiopatia?

Dor ou desconforto precordial ao esforço ou em repouso Você sente dores no peito quando pratica atividade física?
No último mês, você sentiu dores no peito quando praticou atividade física?

Pré-síncope ou síncope, principalmente se 
relacionada ao esforço

Você apresenta desequilíbrio devido a tonteiras e/ou perda da consciência?
Na sua família existem casos de cardiopatia, MS prematura antes dos 50 anos 

ou arritmias cardíacas?

Arritmias Observa palpitações (falhas ou disparadas do coração)

Patologias já diagnosticadas
História pregressa de sopro cardíaco, hipertensão arterial ou doença metabólica
Uso de substâncias para aumento de rendimento/ Uso de qualquer medicação

Proveniente de zona endêmica para doença de Chagas

Você possui algum problema ósseo ou articular que 
poderia ser piorado pela atividade física?

Você toma atualmente algum tipo de medicamento?
Questionar diretamente anti-hipertensivos, anti-inflamatórios não-esteroides (AINE), 

anabolizante, drogas ilícitas, consumo de álcool

Existe alguma outra razão pela qual você não deve 
realizar atividade física?

Presença de familiares com doenças genéticas; cardiomiopatia hipertrófica, 
cardiomiopatia dilatada, canalopatias, arritmias, síndrome de Marfan
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Tabela 3 - Exames complementares (não-cardiovasculares)

Recomendação Nível de evidência

Hemograma completo, glicemia de jejum, ureia e creatinina, lipidograma 
completo, ácido úrico, hepatograma (TGO, TGP, gama-GT, bilirrubinas, TAP/
INR), exame de urina, exame parasitológico de fezes

I B

Tabela 4 - Eletrocardiograma

Recomendação Nível de evidência
I A

Tabela 5 - Teste ergométrico

Recomendação Nível de evidência

Atividade física como lazer, de intensidade leve ou moderada, em indivíduo 
assintomático e sem fator de risco cardiovascular III C

Atividade física como lazer, de intensidade leve ou moderada, em indivíduo 
assintomático e com fator de risco cardiovascular II A
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Atividade de lazer de alta intensidade, esporte e competição II A

A qualquer momento:
Referência a dor ou desconforto torácico, início de cansaço ou dispneia 
de causa indefinida, palpitação, identificação de arritmias previamente 
inexistentes, pré-síncope ou síncope relacionadas ao exercício ou elevação da 
pressão arterial em repouso, com ou sem comprometimento em órgão-alvo

I A

Tabela 6 - Variáveis a serem avaliadas no teste ergométrico

Capacidade de exercício

Dor Torácica

Desnivelamento de ST-T

Arritmias cardíacas

Comportamento da pressão arterial sistêmica

Comportamento da frequência cardíaca
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Tabela 7 - Ecocardiograma (ECO) com doppler

Recomendação Nível de evidência

Realizar se história clínica/familiar ou achado de exame físico suspeitos 
de cardiopatia, cardiopatias congênitas já diagnosticadas de baixa 
complexidade, bem como para os casos eletrocardiograma (ECG) de 
repouso com critérios positivos para uma cardiomiopatia

IIa B

Tabela 8 - Critérios para considerar um eletrocardiograma sugestivo de cardiomiopatia

Onda P

Alargamento atrial esquerdo: porção negativa de onda P na derivação V1 de 0,1 mV ou menos profunda e duração de 0,04 ou mais segundos

Complexo QRS

Desvio do eixo QRS: para direita 120° ou mais ou esquerdo -30° a -90°

Aumento da voltagem: amplitude de onda R ou S em derivação padrão de 2 mv ou mais, onda S em derivação V1 ou V2 de 3 mV 
ou mais, ou onda R em V5 ou V6 de 3 mv ou mais

Ondas q patológicas: duração 0,04 segundos ou mais, ou 25% ou mais da altura da onda R subsequente, ou padrão QS em 2 ou 
mais derivações

Bloqueio de ramo direito ou esquerdo com QRS ≥ 0,12 segundos

Onda R ou R’ na derivação de V1 de 0,5 mV ou mais na amplitude e relação R/S de 1 ou mais
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Segmento ST, onda T e intervalo QT

Depressão segmento ST, onda T achatada ou inversão em 2 ou mais derivações

Prolongamento do intervalo QT corrigido para a frequência cardíaca maior que 0,44 segundos em homens e mais que 0,46 segundos 
em mulheres

Alterações do ritmo e condução

Batimentos ventriculares prematuros ou arritmias ventriculares complexas

Taquicardias supraventriculares, flutter atrial ou fibrilação atrial (FA)

Intervalo PR curto (< 0,12 segundos) com ou sem onda delta

Bradicardia sinusal com frequência cardíaca de repouso < 40 batimentos/min ou menos*

Bloqueio atrioventricular de primeiro (≥ 0,21 segundos†) segundo ou terceiro grau
*Aumentando menos que 100 bpm durante teste de esforço
†Não encurtamento com hiperventilação ou teste de esforço

Grupo atletas

• Indivíduos que praticam atividades físicas e esportivas de maneira regular e profissional, competindo sistematicamente, com 
vínculo profissional com o esporte por meio de clubes e/ou patrocinadores de qualquer natureza.
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Tabela 9 - Anamnese e exame físico

Recomendação Nível de evidência
I A

Tabela 10 - Exames complementares

Recomendação Nível de evidência
Hemograma completo, glicemia de jejum, ureia e creatinina, lipidograma 
completo, ácido úrico, hepatograma (TGO, TGP, gama-GT, bilirrubinas, 
TAP/INR), exame de urina, exame parasitológico de fezes

I B

Tabela 11 - Eletrocardiograma

Recomendação Nível de evidência
I A
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Tabela 12 - Alterações do ECG do atleta

Alterações Consideradas Fisiológicas X Sugestivas de Cardiopatias

Bradicardia /arritmia sinusal Inversão de onda T

Bloqueio atrioventricular de 1° grau Depressão do segmento ST

Bloqueio atrioventricular de 2° grau (Mobitz I) Ondas Q patológicas

Sobrecarga ventricular esquerda isolada Sobrecarga atrial esquerda

Atraso final de condução do ramo direito Bloqueio atrioventricular de 2° grau (Mobitz II)

Repolarização precoce Pré-excitação ventricular

Bloqueio de ramo esquerdo ou direito

Intervalo QT longo ou curto

Sugestivo da Síndrome de Brugada

Hipertrofia ventricular direita (HVD)

Desvio de eixo elétrico
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Tabela 13 - Teste ergométrico

Recomendação Nível de evidência

Teste ergométrico na avaliação inicial do atleta em qualquer faixa etária I A

Tabela 14 - Teste cardiopulmonar (TCP)

Recomendação Nível de evidência
É o procedimento de escolha quando se deseja obter uma medida válida e 
precisa da condição aeróbica e da determinação da frequência cardíaca dos 
limiares para prescrição do exercício

I A

Para a estratificação mais precisa do fator limitante do exercício IIa A
Quando houver alterações do eletrocardiograma de repouso que possam 
interferir na sua interpretação ao exercício ou respostas hemodinâmicas suspeitas IIa B

O seu uso rotineiro em crianças e adolescentes aparentemente saudáveis, 
apenas com o objetivo de estratificar risco de MS ao exercício não parece ser 
especialmente útil

IIb B
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Tabela 15 - Principais diferenças entre o teste ergométrico (TE) convencional e o teste cardiopulmonar de exercício (TCPE)

Convencional Cardiopulmonar

Capacidade Funcional Medida Medida

Potência Aeróbica Máxima Estimada Medida

Limiar Anaeróbico Indeterminado Determinado

Relação Ve/Q Não avaliada Avaliada

Resposta Inotrópica Avaliação limitada Avaliação excelente

Transientes Indeterminados Determinados

Eficiência mecânica Presumida Medida

Protocolo Mais dependente Menos Dependente

Máximo real Presumido Provável/Identificado

Etiologia de Dispneia Não identificada Provável/Identificado
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Tabela 16 - Ecocardiograma

Recomendação Nível de evidência

Modalidade diagnóstica confirmatória a ser realizada após suspeição durante 
avaliação pré-participação inicial (possibilidade de diagnosticar as principais 
doenças implicadas em MS em atletas)

I A

Utilização rotineira em programas de triagem populacional em indivíduos assintomáticos III

Tabela 17 - Principais causas de MS em atletas

Idade > 35 anos Idade < 35 anos

Doença Arterial Coronária Cardiomiopatia Hipertrófia

Displasia Arritmogênica do Ventrículo Direito

Origem Anômala das artérias coronárias

Miocardite

Doença valvar

Síndromes de pré-excitação

Doença do sistema de condução
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Tabela 18 - Recomendações segundo faixa etária e nível competitivo

Lazer Amadores Profissionais

Criança/Adolescente Av. Inicial + ECG Av. Inicial + ECG 12D Av. Inicial + ECG

18-35 anos Av. Inicial + ECG Av. Inicial + ECG 12D Av. Inicial + ECG

35-59 anos
Av. Inicial + Av. Risco DAC 
+ ECG + (Considerar Teste 

Funcional)

Av. Inicial + Av. Risco DAC 
+ ECG + (Considerar Teste 

Funcional)

Av. Inicial + Av. Risco DAC 
+ ECG + (Considerar Teste 

Funcional)

>60 anos Av. Inicial + ECG + Teste 
Funcional

Av. Inicial + ECG + Teste 
Funcional

Av. Inicial + ECG + Teste 
Funcional

Grupo crianças e adolescentes

• Grupo caracterizado por crianças ou adolescentes que praticam atividades físicas e esportivas de maneira muito variável, 
engajando-se na maioria das vezes em esportes recreativos, sem possibilidade de diferenciação entre atletas e não atletas em 
termos de intensidade e gasto energético.
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Tabela 19 - Principais causas de MS nessa faixa etária

Cardiomiopatia Hipertrófia

Anomalia congênita de artéria coronária

Displasia Arritmogênica do Ventrículo Direito

Ruptura de aorta na síndrome de Marfan

Síndrome de pré-excitação

Síndrome de Brugada

Síndrome do QT longo

Miocardites

Tabela 20 - Eletrocardiograma

Recomendação Nível de evidência

Crianças e adolescentes saudáveis assintomáticos e sem nenhum fato clínico 
importante observado na avaliação médica inicial com história clínica detalhada e 
exame físico minucioso, atendendo aos questionamentos acima aqui mencionados

IIa C

Na APP em crianças e adolescentes de 5 a 18 anos em início de treinamento 
organizado e competitivo em escolas esportivas, academias e clubes I A

Em todas as crianças e adolescentes com alguma suspeita de cardiopatia de base, 
detectada com os dados obtidos durante a avaliação médica I A
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Tabela 21 - Exames laboratoriais (sempre na dependência de avaliação clínica prévia)

Recomendação Nível de evidência

Hemograma, ferro e ferritina, sódio, potássio e cloro, perfil lipídico e 
glicemia, sorologia de chagas, coprológico, eletroforese de hemoglobina II C

Tabela 22 - Recomendações especiais

Recomendação Nível de evidência

Crianças e adolescentes podem participar de atividades físicas recreacionais 
de baixa ou moderada intensidade sem a necessidade de um exame 
pré-participação formal
Quando o objetivo for o esporte competitivo ou atividades físicas de alta 
intensidade, o jovem necessita de uma avaliação médica e funcional

IIa B

Indicações do teste ergométrico: a avaliação específica de sintomas ou 
sinais induzidos ou agravados pelo exercício;
avaliar ou identificar resposta anormal ao exercício em crianças com 
doenças cardíacas, pulmomares ou em outros sistemas, incluindo a 
presença de isquemia miocárdica e arritmias;
avaliação da capacidade funcional para atividades recreacionais ou atléticas

IIa B
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A realização do teste ergométrico está indicada na avaliação pré-participação 
nos indivíduos com cardiopatias congênitas, doenças valvares, miocardiopatias, 
hipertensão arterial, arritmias e outras condições de doença suspeita ou 
diagnosticada, com o objetivo de avaliar a capacidade funcional, sintomas, 
arritmias e orientar a intensidade permitida para o exercício

I A

Tabela 23 - Ecocardiograma

Recomendação Nível de evidência

Modalidade diagnóstica confirmatória a ser realizada após suspeição durante 
avaliação pré-participação inicial. É útil na presença de anormalidades 
no exame físico que levantem a suspeita de cardiopatia estrutural, em 
especial quando da ausculta de sopros cardíacos. Nos casos onde são 
diagnosticadas alterações no ECG, sua realização passa a fazer parte do 
arsenal para o diagnóstico diferencial de cardiopatias graves e com potencial 
para desencadear MS durante a atividade física, como a cardiomiopatia 
hipertrófica e a displasia arritmogênica do ventrículo direito (VD)

I A

Em indivíduos assintomáticos não existe, no presente momento, evidências que 
justifiquem sua utilização rotineira em programas de triagem populacional III
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Grupo de portadores de miocardiopatia hipertrófica (MCH)

• A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença autossômica dominante que se caracteriza por um desarranjo miofibrilar dos 
miócitos, acompanhado de hipercontratilidade, hipodiastolia, hipertrofia septal assimétrica com ou sem obstrução da via de 
saída do ventrículo esquerdo (VE).

Tabela 24 - Cardiomiopatia hipertrófica

Alterações eletrocardiográficas

Sobrecarga atrial esquerda

Aumento atrial direito: aumento da amplitude em DII, III ou V1 > 0,25 mV

Desvio do eixo elétrico do QRS no plano frontal para direita (+120°) ou para esquerda (-30° a -90°)

Aumento da voltagem:
- da onda R no plano frontal > 2 mV ou em V5 e V6 > 3 mV
- da onda S em V1 ou V2 > 3 mV
- R ou R’ em V1 > 0,5 mV
- Relação R/S > 1

Duração > 0,04 ms
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Relação Q/R > 25%

Amplitude > 3 mm em duas derivações contíguas

Padrão QS em duas ou mais derivações

Ausência de onda Q normal

Bloqueios de ramo (direito ou esquerdo) com duração > 0,12 segundos

Segmento ST
- Supradesnível ou infradesnível do segmento ST em duas ou mais derivações contíguas

Onda T
- Plana ou invertida em mais de duas derivações, exceto em crianças
- Amplitude > 10 mm

Intervalo QTc
- Duração > 0,44 ms para homens ou > 0,46 ms nas mulheres

- Extrassístoles ventriculares ou arritmias ventriculares complexas
- Taquicardia supraventricular, flutter ou FA
- Intervalo PR curto (< 0,12 ms) com ou sem onda delta
- Bradicardia sinusal em repouso (frequência < 40 bpm)
- Bloqueios atrioventriculares (AV) de primeiro grau (PR > 0,21 ms, salvo em atletas)
- Bloqueio AV de segundo grau e bloqueio AV completo
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Tabela 25 - Ecocardiograma transtorácico

Recomendação Nível de evidência

Confirmar a suspeita clínica de MCH, determinando o espessamento 
parietal e a presença de gradiente dinâmico
Investigar a presença de MCH em familiares de primeiro grau
Reavaliação da evolução clínica, assim como de intervenções terapêuticas
Eco de contraste miocárdico pós-ablação septal para avaliar tamanho da 
área infartada

I B

Reavaliação anual de familiares de pacientes com MCH naqueles com 
idade entre 12 e 18 anos. Nos indivíduos maiores de 21 anos a reavaliação 
deverá ser feita a cada 5 anos

IIa C

Doppler tissular para diferenciar MCH da hipertrofia ventricular fisiológica 
do atleta ou da hipertrofia patológica da hipertensão IIa C

Eco de estesse com exercício em pacientes sintomáticos aos esforços habituais 
sem gradientes significativos em repouso ou com manobra de Valsalva IIb C
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Tabela 26 - Ecocardiograma transesofágico

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com janela transtorácica inadequada I B

Para fins de avaliação do comprometimento valvar, do mecanismo e 
da magnitude da regurgitação mitral quando isso não estiver claro na 
ecocardiografía transtorácica. Avaliação intraoperatória na miomectomia e na 
ablação septal por alcolização

I B

Para esclarecer o mecanismo de uma insuficiência mitral atípica IIa B

Tabela 27 - Teste ergométrico na MCH

Recomendação Nível de evidência

Pacientes assintomáticos que não apresentam critérios de alto risco como 
elemento associado na estratificação prognóstica
Pacientes assintomáticos, que não apresentam critérios de alto risco, que desejam 
realizar atividade física recreativa
TE como elemento associado no diagnóstico diferencial entre síndrome do 
coração do atleta e MCH

I B
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Pacientes com sintomas duvidosos não associados com outros critérios de alto risco
TE submáximo em pacientes com desfibrilador implantado que desejam 
realizar atividade física de baixa intensidade com a finalidade de avaliação da 
capacidade funcional
TE submáximo em pacientes com desfibrilador implantado que desejam realizar 
atividade física de baixa intensidade com a finalidade de avaliação da resposta da 
frequência cardíaca ao exercício

IIa C

Pacientes com critérios de alto risco sem desfibrilador
TE convencional com objetivo de diagnóstico diferencial entre MCH e hipertrofia 
fisiológica do desportista

III

Tabela 28 - Fatores de risco para MS em portadores de MCH

Fatores Maiores Fatores

Sobrevivente de parada cardiorrespiratória Resposta pressórica anormal ao exercício

Taquicardia ventricular sustentada espontânea Indivíduos abaixo de 30 anos

História Familiar de MS em indivíduos < 40 anos Taquicardia ventricular não sustentada

Síncope ou pré-síncope inexplicada

Espessamento da parede de VE > 30 mm
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Tabela 29 - Recomendações para atletas com diagnóstico de MCH

Recomendação Nível de evidência
Os pacientes com diagnóstico de MCH devem ser excluídos de 
competições esportivas de caráter competitivo. Naqueles classificados 
como de baixo risco podem participar de golfe, biliar, boliche e tiro
Os esportes recreativos que requeiram alta intensidade ou mudanças 
bruscas de intensidade não são recomendados
Os sujeitos com genótipo positivo e fenótipo negativo (sem evidências 
clínicas de doença) podem participar de esportes desde que avaliados de 
forma periódica
Pacientes sem critérios de alto risco e com teste de exercício normal 
podem realizar atividade física recreativa cíclica de baixa intensidade
Pacientes com desfibrilador implantado devem ser excluídos de esportes 
de contato

I C

Pacientes sem critérios de alto risco e com teste de exercício normal 
podem participar em esportes de contato recreativos de baixa intensidade 
e baixo volume

IIa C

Pacientes assintomáticos com MCH, ainda que de Baixo risco clínico e 
genético, capacidade funcional alta e sem antecedentes familiares de MS 
podem participar de esportes competitivos de alta intensidade

III
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Grupo de portadores de displasia arritmogênica do VD (DAVD)

• Alteração do músculo cardíaco de causa genética que se caracteriza por substituição fibrogordurosa patológica do miocárdio 
ventricular direito, podendo acometer também o ventrículo esquerdo.

Tabela 30 - Estratificação de risco na DAVD

Recomendação Nível de evidência
Idade IIb C
Síncope IIb A
ECG AR IIa C
Ecocardiografia I C
Estimulação elétrica programada III C
Ressonância magnética
Holter, teste ergométrico e dispersão de QT III C

Tabela 31 - Recomendações para atletas com DAVD

Pacientes/atletas com diagnóstico inequívoco de DAVD devem ser excluídos da prática de atividades competitivas
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Grupo de portadores de miocardite

• A miocardite é uma enfermidade associada a um perfil clínico heterogêneo, sendo causa da MS em alguns atletas. Geralmente 
a miocardite é resultado de uma infecção, mas pode ser associada ao abuso de álcool ou de drogas. Atletas com o diagnóstico 
de miocardite deverão ser retirados de todos os esportes competitivos e submetidos a um período de convalescença por, pelo 
menos, 6 meses após o início das manifestações clínicas.

Grupo de portadores de doença arterial coronariana (DAC)

Tabela 32 - Anamnese e exame físico

Recomendação Nível de evidência

Os dados fornecidos pela anamnese e exame físico do paciente são 
imprescindíveis para a avaliação da doença arterial coronariana, se esta se 
encontra em curso estável ou não, auxiliando na estratificação do individuo 
e programação do exercício

IIa B
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Tabela 33 - Benefícios do exercício na doença coronariana

Recomendação I Recomendação IIa Recomendação IIa NE: B

Melhora da angina em repouso Atenuação da gravidade da isquemia 
induzida pelo esforço

Treinamento físico associado a dieta pobre em 
gorduras pode reduzir a progressão da placa 

ateromatosa após 1 ano de acompanhamento

Melhora da capacidade funcional Controle de alguns fatores de risco para DCV

Tabela 34 - Estratificação de risco para inclusão de pacientes em programas de reabilitação cardíaca

Risco Características

Baixo

Capacidade funcional = 7 METs
Ausência de isquemia miocárdica em repouso ou em teste de esforço com intensidade menor que 6 METs

Fração de ejeção do ventrículo esquerdo = 50%
Ausência de ectopia ventricular significante após o 3° dia após infarto agudo do miocárdio (IAM)

Resposta adequada da pressão arterial ao esforço
Capacidade de automonitorizar a intensidade com que se exercita
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Moderado

Presença de isquemia miocárdica
Depressão de segmento ST = 2 mm

Anormalidades reversíveis, durante o exercício, na cintilografia miocárdica com tálio
Fração de ejeção do ventrículo esquerdo = 35-49%

Ausência de ectopias ventriculares complexas
Ausência de queda na pressão arterial durante o exercício

Alto

Angina recorrente com alterações isquêmicas no segmento ST além das 24 horas seguintes à admissão hospitalar
Sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva

Fração de ejeção do ventrículo esquerdo = 35%
Ectopias ventriculares complexas

Capacidade funcional = 5 METs em teste de esforço limitado por angina, infradesnível de segmento ST ou resposta 
inadequada da pressão arterial

Diminuição ou incapacidade de aumento da pressão arterial sistólica durante o esforço
Alterações isquêmicas persistentes no segmento ST e/ou angina durante o exercício

Tabela 35 - Opções de avaliação diagnóstica pela tomografia e pela ressonância

Tomografia Ressonância

Liberação para prática esportiva sem suspeita de cardiopatia estrutural III III

Caracterização do coração de atleta III IIa

Diagnóstico de origem anômala de coronária I IIa
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Diagnóstico de MCH IIb I

DAVD IIb I

Estudo de arritmia III IIa

Miocardite III IIa

Grupo de portadores de síndromes genéticas arritmogênicas

• As canalopatias são doenças cardíacas hereditárias arritmogênicas, sem comprometimento estrutural, causadas por alterações 
genéticas que resultam em disfunção dos canais iônicos cardíacos, expondo os seus portadores a um risco de MS. As mais 
conhecidas são a síndrome do QT longo (SQTL), a síndrome do QT curto, a síndrome de Brugada e a taquicardia ventricular 
polimórfica catecolaminérgica (TVPC).

Tabela 36 - Síndrome do QT longo

Recomendações Recomendação Nível de evidência

Restrição de atividade física: embora nas SQTL 2 e 3 os episódios de 
arritmia ventricular não sejam relacionados aos esforços, é recomendável 
que todos os pacientes acometidos evitem esforços físicos competitivos

I
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Drogas que sabidamente prolongam o intervalo QT não devem ser 
utilizadas, assim como drogas que reduzem os níveis plasmáticos de 
potássio e magnésio

I

Todos os pacientes com intervalo QT prolongado devem receber 
betabloqueadores, embora a proteção seja incompleta para portadores de 
SQTL 2 e 3

I

Para pacientes portadores de mutação, mas com intervalo QT normal, 
também se recomenda o uso profilático de betabloqueadores IIa

O implante de cardioversor-desfibrilador é recomendado para todos os 
sobreviventes de MS com bom estado funcional e com expectativa de vida 
maior que 1 ano

I

Síncope apesar do uso de betabloqueadores também podem se beneficiar 
do desfibrilador IIa

O desfibrilador pode ser considerado em pacientes com risco elevado para 
MS, como SQTL 2 e 3, mesmo assintomáticos
A denervação simpática pode ser considerada para pacientes com 
síncope ou taquicardia ventricular polimórfica que já estão em uso de 
betabloqueadores

IIb
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Tabela 37 - Classificação dos esportes

Dinâmica baixa Dinâmica moderada Dinâmica alta

Estática baixa
Boliche
Golfe

Tiro ao alvo

Esgrima
Tênis de mesa
Tênis (duplas)

Voleibol

Corrida (maratona)
Marcha atlética

Squash

Estática moderada

Automobilismo
Mergulho
Equitação

Motociclismo
Ginática

Vela
Arco e flecha

Salto atlético
Patinação

Corrida (arrancada)

Futebol
Basquete

Corrida (pista)
Natação

Tênis individual

Estática alta

Alpinismo
Levantamento de peso

Esqui aquático
Windsurfe

Luta livre
Fisiculturismo
Esqui na neve
Body boarding

Boxe
Canoagem

Remo
Ciclismo
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Tabela 38 - Atletas com cardiopatia congênita

Critério de elegibilidade Recomendação

Defeito de septo atrial (fechado ou 
pequeno, não operado) e Forame 
oval patente

Defeito < 6 mm, ou 6 meses pós-fechamento, 
com pressão arterial pulmonar normal, sem 
arritmia significativa ou disfunção ventricular

Liberação para todos os esportes. Em pacientes 
com forame oval patente, o fechamento 

percutâneo pode ser considerado antes da 
prática regular de mergulho

Defeito de septo ventricular 
(fechado ou pequeno, não operado)

Defeito restritivo (gradiente esquerda 
para direita < 64 mmHg) ou 6 meses 

pós-fechamento sem hipertensão pulmonar
Liberação para todos os esportes

Defeito do septo atrioventricular

Sem ou somente com leve insuficiência de 
válvulas atrioventriculares, sem estenose 

subaórtica ou arritmia significativa, medidas 
normais de troca gasosa máxima

Liberação para todos os esportes

Drenagem venosa anômala parcial 
ou completa

Sem obstrução venosa sistêmica ou pulmonar 
significativa, sem hipertensão pulmonar ou 

arritmia atrial induzida pelo exercício
Liberação para todos os esportes

Ducto arterial persistente (operado) 6 meses pós-fechamento e sem hipertensão 
arterial residual Liberação para todos os esportes
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Estenose pulmonar (nativa leve 
ou tratada)

Nativa ou 6 meses pós-intervenção/
pós-cirúrgica; pico de gradiente transvalvular 

entre 30 e 50 mmHg, ventrículo direito 
normal, ECG normal ou somente leve HVD

Liberação para esportes de dinâmica baixa a 
moderada e estática baixa

Coarctação da aorta (leve ou 
reparada)

Sem hipertensão sistêmica; gradiente de 
pressão de pico entre membros superiores 
e inferiores < 21 mmHg, pico sistólico de 
pressão arterial < 231 mmHg durante o 

exercício, sem isquemia no ECG de esforço, 
sem sobrecarga de VE

Liberação para esportes de dinâmica baixa e 
moderada e esportes estáticos (I A, B + II A, B). 
Se presença de enxerto, evitar esporte com risco 

de colisão corporal

Estenose aórtica leve
Gradiente transvalvular médio < 21 mmHg, 

sem história de arritmia, sem síncope, tontura 
ou angina

Liberação para todos os esportes, com exceção 
de esportes de estática alta e de dinâmica alta

Estenose aórtica moderada
Gradiente transvalvular médio entre 21 e 
49 mmHg, sem história de arritmia, sem 

síncope, tontura ou angina

Liberação para esportes de dinâmica e estática 
baixas (I A)

Tetralogia de Fallot

Sem ou somente obstrução leve da via de saída 
de VD, não mais que regurgitação pulmonar 
leve, função biventricular normal ou próxima 

do normal e sem evidência de arritmia

Esportes de dinâmica e estática baixa a 
moderada
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Tabela 39 - Atletas com doença valvar

Critério de elegibilidade Recomendação

Estenose mitral

Estenose leve, ritmo sinusal estável Todos os esportes, com exceção de dinâmica e 
estática alta (III C)

Estenose leve em FA e anticoagulação Dinâmica e estática baixa moderada (I A, B + II A, B), 
não praticar esporte de contato

Estenose moderada a grave Dinâmica baixa e estática baixas (I A), não 
praticar esporte de contato

Regurgitação mitral

Regurgitação leve a moderada, ritmo sinusal estável, 
função/tamanho do ventrículo esquerdo normais, teste 

de esforço normal

Todos os esportes, porém se em FA, evitar 
esporte de contato

Regurgitação leve a moderada, dilatação ventricular 
esquerda leve (volume sistólico final < 55 mL/m²), função 

de VE normal em ritmo sinusal

Dinâmica e estática baixa a moderada
(I A, B + II A, B)

Regurgitação leve a moderada, aumento do VE (volume sistólico 
final > 55 mL/m²) ou disfunção ventricular esquerda (fração de 

ejeção < 50%) ou regurgitação grave
Não praticar esportes competitivos
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Estenose aórtica

Estenose leve, função de VE normal em repouso e estresse, 
sem sintomas, sem arritmia significante

Dinâmica e estática baixa a moderada
(I A, B + II A, B)

Estenose moderada, função de VE normal em repouso e 
estresse, arritmias frequentes ou complexas Dinâmica e estática baixas (I A)

Estenose moderada, disfunção de VE no repouso e estresse, 
presença de sintomas ou estenose aórtica grave Não praticar esportes competitivos

Estenose tricúspide  Sem sintomas Dinâmica e estática baixa a moderada
(I A, B + II A, B)

Doença multivalvar Ver o defeito mais relevante De acordo com o defeito mais relevante

Prótese valvar aórtica 
ou mitral biológica

Função valvular normal e função ventricular esquerda 
normal, em ritmo sinusal estável

Dinâmica e estática baixa a moderada 
(I A, B + II A, B). Se FA e anticoagulação, não 

praticar esportes de contato

Prótese valvar aórtica 
ou mitral metálica

Função valvar normal e função ventricular esquerda normal 
e anticoagulação

Dinâmica e estática baixa a moderada  
(I A, B + II A, B). Não praticar esportes de contato

Pós- valvuloplastia Avaliar a severidade da lesão residual (estenose ou 
regurgitação De acordo com a lesão residual
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Prolapso de
válvula mitral

Na presença de síncope inexplicada ou história familiar 
de MS, ou arritmias complexas supraventriculares/

ventriculares, ou intervalo QT longo ou regurgitação 
mitral grave

Não praticar esportes competitivos

Na ausência das condições anteriores Todos os esportes

Tabela 40 - Atletas com miocardiopatias, miocardites e pericardites

Critério de elegibilidade Recomendação

Diagnóstico definitivo de 
miocardiopatia hipertrófica

Perfil de alto risco Não praticar esportes competitivos

Perfil de baixo risco: Sem história de MS entre 
os parentes, sem sintomas, hipertrofia ventricular 

esquerda suave, resposta de pressão arterial normal ao 
exercício, sem arritmias ventriculares

Dinâmica baixa e estática baixa (I A)

Diagnóstico definitivo de 
miocardiopatia dilatada

Com perfil de alto risco Não praticar esportes competitivos

Sem história familiar de MS, sem sintomas, fração de 
ejeção moderadamente deprimida (≥ 40%), resposta 
de pressão arterial normal ao exercício, sem arritmias 

ventriculares complexas

Dinâmica baixa a moderada e estática 
baixa (I A, B)

Diagnóstico definitivo de 
miocardiopatia/DAVD Não praticar esportes competitivos
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Atletas com miocardite ou 
pericardite ativas Não praticar esportes competitivos

Atletas depois da resolução da 
miocardite ou pericardite

Sem sintomas, função ventricular esquerda normal, 
sem arritmias Todos os esportes competitivos

Síndrome de Marfan
fenótipo completo

Ausência das seguintes condições: dilatação da raiz 
da aorta superior a 2 desvios-padrão, regurgitação 

mitral moderada a severa, história familiar de 
dissecção aórtica ou MS

Esportes de dinâmica baixa a moderada 
e estática baixa (I A, II A). Deverá ser 
realizado ECO a cada 6 meses para 

avaliação

Hipertensão grau 1 sem outros fatores de risco Todos os esportes

Hipertensão grau 1 com até dois fatores de risco
Hipertensão grau 2 sem ou com até fatores de risco

Todos os esportes, exceto aqueles com 
dinâmica e estática alta (III C)

Hipertensão grau 1 ou 2 com três ou mais fatores de 
risco ou dano em órgão-alvo ou diabetes

Hipertensão grau III sem outros fatores de risco
Hipertensão estágio 1 ou 2 associada a outras 

condições cardiovasculares ou renais
Hipertensão estágio 3 com um ou mais fatores de 

risco, ou dano em órgão-alvo, ou diabetes, ou outras 
condições cardiovasculares ou renais

Todos os esportes, com exceção de esportes 
de estática alta (III A-C)

Dinâmica baixa a moderada e estática 
baixa (I A-B)

Avaliar recomendação específica para outras 
condições associadas
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Tabela 41 - Atletas com doença cardíaca isquêmica

Critério de elegibilidade Recomendação

Cardiopatia isquêmica alta probabilidade de eventos cardíacos Não são permitidos esportes competitivos

Cardiopatia isquêmica

baixa probabilidade de eventos cardíacos: sem 
isquemia induzida por exercício, sem sintomas 

ou arritmias maiores, lesões coronárias não 
significativas (> 50%), fração de ejeção > 50%

Somente esportes de dinâmica baixa a 
moderada e estática baixa (I A-B)

Tabela 42 - Atletas com arritmias e condições arritmogênicas

Critério de elegibilidade Recomendação

Bradicardia sinusal marcada
(< 40 bpm) e/ou pausas
sinusais ≥ 3 s

Presença de sintomas Interrupção temporária da prática de 
esportes e reavaliação

Ausência de sintomas Todos os esportes

Bloqueio Atrioventricular de
1º e 2º grau, tipo 1 

Na ausência de sintomas e doença cardíaca, com 
melhora do distúrbio da condução durante o 

exercício
Todos os esportes

Bloqueio Atrioventricular de
2º grau, tipo 2 ou avançado

Na ausência de sintomas, doença cardíaca, 
arritmias ventriculares durante o exercício e se 
frequência cardíaca no repouso é > 40 bpm e 

melhora com exercício

Esportes de dinâmica e estática baixa a 
moderada (I A,B + II A, B)
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Extrassístoles supraventriculares Sem sintomas, sem doença cardíaca Todos os esportes

Taquicardia supraventricular 
paroxística (taquicardia por reentrada 
nodal atrioventricular ou taquicardia 
por reentrada atrioventricular por via 
acessória oculta)

Ablação é recomendada
Depois de ablação por catéter, se não houver 

recorrências após 3 meses e sem doença cardíaca
Todos os esportes

Se a ablação não é realizada e a taquicardia é 
esporádica, sem doença cardíaca, sem conseguências 

hemodinâmicas e sem relação com exercício

Todos os esportes, exceto aqueles com risco 
elevado se houver episódio de síncope

Pré-excitação ventricular - 
Síndrome Wolff-Parkinson-White 
(WPW)

Taquicardia paroxística por reentrada 
atrioventricular

FA ou flutter

Ablação é mandatória. Depois de ablação 
por catéter: se não houver recorrências, sem 

doença cardíaca liberar para todos os esportes

Padrão de pré-excitação assintomática - Ablação é 
recomendável, mas não mandatória

Todos os esportes, exceto aqueles com risco 
elevado se houver episódio de síncope

Fibrilação atrial

Depois de FA paroxística: na ausência de doença 
cardíaca e WPW, em ritmo sinusal por mais de 

3 meses
Todos os esportes

FA permanente na ausência de doença cardíaca, 
e WPW: avaliar frequência cardíaca e função 
ventricular esquerda na resposta ao exercício

Avaliação individual
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Flutter Atrial
Ablação é mandatória; depois da ablação: ausência 

de sintomas por mais de 3 meses, ausência de 
doença cardíaca ou WPW, e sem terapia

Todos os esportes

Extrassístoles ventriculares

Na ausência de: doença cardíaca ou condição 
arritmogênica, história familiar de MS, sintomas 

(pré-síncope, fadiga, tontura), relação com exercício, 
extrassístoles frequentes e/ou polimórficas e/ou 

pareadas frequentes com intervalo RR curto

Todos os esportes

Taquicardia ventricular não 
sustentada

Na ausência de: doença cardíaca ou condição 
arritmogênica, história familiar de MS, sintomas 

(pré-síncope, fadiga, tontura), relação com 
exercício, múltiplos episódios de taquicardia 

ventricular não sustentada com intervalo RR curto

Todos os esportes

Taquicardia ventricular lenta, 
taquicardia ventricular fascicular, 
taquicardia de via de saída de 
ventrículo direito

Na ausência de: doença cardíaca ou condição 
arritmogênica, história familiar de MS, sintomas

Todos os esportes, exceto aqueles com risco 
elevado se houver episódio de síncope

Síncope
Neurocardiogênica Todos os esportes, exceto aqueles com risco 

elevado se houver episódio de síncope

Arrítmica ou cardíaca primária Ver causa específica

Síndrome do QT longo Não praticar esportes competitivos
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Síndrome de Brugada Não praticar esportes competitivos

Marcapasso implantado
Aumento normal da frequência cardíaca durante 
o exercício, sem arritmias significativas, função 

cardíaca normal

Esportes de dinâmica baixa a moderada e 
de estática baixa (I A, B), exceto aqueles 

com risco de colisão corporal

Cardioversor - desfibrilador 
implantável

Sem taquicardias ventriculares malignas, função 
cardíaca normal, no mínimo 6 meses depois do 

implante ou da última intervenção ICD

Esportes de dinâmica baixa a moderada e 
de estática baixa (I A, B), exceto aqueles 

com risco de colisão corporal
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Tabela 43 - Avaliação cardiológica pré-participação e reavaliações

Recomendação Nível de evidência

Todos os atletas paraolímpicos devem ser submetidos a avaliação I C

A avaliação deve ser global, salientando-se os aspectos físicos e somáticos; 
deve-se ter em mente as interações entre deficiências físicas, comorbidades, e 
respectivas sequelas no treinamento físico e desempenho esportivo

I C

A periodicidade das reavaliações deve ficar a critério do médico assistente I C

Dependendo dos achados da avaliação inicial, devem ser indicados 
exames especializados, a critério do médico assistente, tais como TCP, 
ECO, vetorcardiograma (VCG), tomografia computadorizada, ressonância 
magnética, ultrassom, eletroforese de hemoglobina (pesquisa de anemia 
falciforme) e avaliações cardiológica, oftálmica (pesquisa de Marfan, glaucoma, 
descolamento de retina) e ortopédica

I C
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Tabela 44 - Protocolo de avaliação dos atletas paraolímpicos

Segundo o Departamento médico do Comitê Paraolímpico Brasileiro

Aplicação de questionário médico padronizado, envolvendo identificação, antecedentes pessoais e familiares, antecedentes 
esportivos, hábitos alimentares e de vida

Exame físico, com ficha médica padronizada

Exames de laboratório: hemograma, ferro sérico, ferritina, ácido fólico, vitamina B12, tipagem sanguínea, lípides totais, colesterol 
e frações, triglicérides, ácido úrico, glicemia, protoparasitológico, urina tipo I, creatinina, ureia, sódio, potássio, testosterona, 
testosterona livre, insulina, cortisol, T4 livre, T3 livre, T3, T4, TSH (Hormônio Estimulante da Tireoide), sorologia para Chagas, 
Herpes, HIV (vírus da imunodeficiência humana) e HCV (Vírus da Hepatite C), proteínas totais, TGO (transaminase glutâmico 
oxalacética), TGP (transaminase glutâmica pirúvica), GGT (Gama glutamil transpeptidase), fosfatase alcalina, cálcio e homocisteína

Radiografia de tórax

ECG de repouso e teste ergométrico

Tabela 45 - Prevenção de eventos/MS no esporte

Identificar condições predisponentes que potencialmente podem causar MS

Definir se há medidas que podem ser tomadas para reduzir o risco de MS: Quais são? Como devem ser desenvolvidas?

Padronizar a conduta a ser adotada em cada cardiopatia e discutir a eventual desqualificação do atleta do exercício de sua profissão
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Tabela 46 - Atestado de aptidão para o exercício e esporte

 Elementos que devem constar no documento

Deve ser objetivo, esclarecedor quanto ao tipo de atividade física permitida e de preferência com a intensidade de treinamento físico 
sendo sugerida

Nos casos em que existem limitações à prática de alguma modalidade, estas deverão estar claramente mencionadas no documento

Toda e qualquer informação a respeito do quadro clínico, exame físico e exames complementares deverão estar contidos no atestado 
médico quando solicitados e autorizados pelo paciente

Estratificação do risco individual

Deverá especificar qualquer restrição clínica, seja de natureza cardiorrespiratória ou locomotora
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Aspectos gerais

• Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Doença Cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte no mundo, 
perfazendo 30% das mortes globais, taxa praticamente idêntica à encontrada no Brasil.

• A base fisiopatológica para os eventos cardiovasculares é a aterosclerose, processo que se desenvolve ao longo de décadas de 
maneira insidiosa, podendo os primeiros sinais serem fatais ou altamente limitantes.

• Hoje está claro que diferentes padrões dietéticos modulam diversos aspectos do processo aterosclerótico e fatores de 
risco cardiovasculares, como níveis lipídicos no plasma, resistência a insulina e metabolismo glicídico, pressão arterial, 
fenômenos oxidativos, função endotelial e inflamação vascular. Consequentemente, o padrão alimentar interfere no risco 
de eventos cardiovasculares.

Tabela 1 - Recomendação para consumo de colesterol dietético

Recomendação Nível de evidência

O consumo de colesterol alimentar deve ser < 300 mg/dia para auxiliar controle da colesterolemia I A

O consumo de ovo deve ser moderado (até 1 por dia) para população em geral e restrito 
para diabéticos IIa B



139I DIRETRIZ SOBRE O CONSUMO DE GORDURAS E SAÚDE CARDIOVASCULAR

Tabela 2 - Recomendação para consumo de ácidos graxos saturados (SAF)

Recomendação Nível de evidência
O consumo de ácidos graxos saturados além do recomendado está relacionado com a 
alteração no perfil lipídico (aumento de LDL, aumento de HDL) I A

O consumo de ácidos graxos saturados além do recomendado está relacionado com o 
aumento de eventos cardiovasculares I B

A ingestão recomendada de ácidos graxos saturados para adultos sem comorbidades 
deve ser < 10% do Valor Energético Total (VET). Indivíduos adultos que apresentam 
fatores de risco associados a doença cardiovascular como: hipertensão arterial 
sistêmica, diabetes, sobrepeso ou obesidade, circunferência da cintura aumentada, 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, síndrome metabólica, intolerância a glicose ou 
aterosclerose significativa o consumo deve ser < 7% (VET)

Ia A

Para crianças maiores de dois anos e adolescentes e perfil lipídico normal, 
recomenda-se que a ingestão de gordura esteja entre 25% e 35% (VET) e < 10% 
de ácidos graxos saturados. Para crianças maiores de dois anos e adolescentes com 
perfil lipídico alterado, a ingestão de gorduras deve se manter entre 25% e 35% para 
manutenção de ganho de peso e para crescimento normal. A recomendação de 
ácidos graxos saturados deve, nesses casos, ser 7% do VET

Ia A

Para adultos, o consumo de quantidades menores que 10% do VET em ácidos graxos 
saturados na alimentação está relacionado à redução do LDL-c Ia A
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O consumo de ácidos graxos saturados além do recomendado está relacionado com o 
desenvolvimento e/ou progressão de diabetes mellitus tipo 2 e da obesidade IIa A

O consumo de ácidos graxos saturados além do recomendado está relacionado com o 
aumento da pressão arterial IIa B

O consumo de ácidos graxos saturados além do recomendado está relacionado com o 
aumento da inflamação IIa B

A substituição de SFA por ácidos graxos monoinsaturados (MUFA) é recomendada por 
ocasionar melhora no perfil lipídico IIa B

A substituição de SFA por ácido graxo poli-insaturado (PUFA) é recomendada por 
ocasionar melhora no perfil lipídico IIa B

O consumo de ácidos graxos saturados para gestantes com dislipidemia prévia ou 
desenvolvida durante a gestação dever ser limitado a < 7% IIc B

A substituição de SFA por carboidrato simples pode ocasionar piora no perfil lipídico III B
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Tabela 3 - Recomendação sobre temas selecionados

Recomendação Nível de evidência

O consumo de queijo deve ser feito com cautela, dando-se preferência para queijos 
com menor teor de gordura saturada. O consumidor deve observar nas embalagens o 
teor dessa gordura e evitar o consumo irrestrito de queijos brancos

II B

Recomenda-se consumo controlado de carne vermelha, miúdos e aves com pele, 
além da restrição de cortes gordurosos. Deve-se observar o modo de preparo para 
minimizar o consumo de gordura saturada

II B

A relação do consumo de manteiga e colesterolemia é controverso; porém, se for 
moderado e dentro das recomendações de gordura saturado, poderá fazer parte da dieta II B

Não se recomenda coco e óleo de coco para tratamento de hipercolesterolemia, sendo 
necessários estudos adicionais para orientar seu uso em demais alterações metabólicas III B

O consumo de óleo de palma ou de alimentos contendo grande quantidade desse 
óleo não é recomendado para indivíduos com dislipidemia ou na prevenção da 
dislipidemia e das doenças cardiovasculares

II B

O consumo de chocolate rico em cacau não está relacionado ao aumento do colesterol II C
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Tabela 4 - Recomendação para consumo de MUFA

Recomendação Nível de evidência

Substituir ácidos graxos saturados da dieta por MUFA deve ser recomendado para 
otimizar a redução dos níveis plasmáticos de LDL-c I A

Substituir ácidos graxos saturados da dieta por MUFA, perfazendo 15% da energia 
total, pode ser recomendado para reduzir o risco cardiovascular IIa A

Substituir ácidos graxos saturados da dieta por MUFA pode ser recomendado para 
melhorar a sensibilidade a insulina e reduzir o risco de diabetes mellitus IIa B

Substituir ácidos graxos saturados da dieta por MUFA pode ser recomendado para 
melhorar o controle da pressão arterial IIa B

Tabela 5 - Recomendação para consumo de PUFA

Recomendação Nível de evidência

Suplementação com Ômega-3 marinho (2-4 g/dia) deve ser recomendada para 
hipertrigliceridemia grave (> 500 mg/dL), com risco de pancreatite, refratária a medidas 
não farmacológicas e tratamento medicamentoso

I A

Substituir ácidos graxos saturados da dieta por poli-insaturados, incluindo Ômega-6, deve ser 
recomendado para otimizar a redução dos níveis plasmáticos de LDL-colesterol I A
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Pelo menos duas refeições a base de peixe por semana, como parte de uma 
dieta saudável, devem ser recomendadas para diminuir o risco cardiovascular. Tal 
recomendação é particularmente dirigida para indivíduos de alto risco, como os 
que já apresentaram infarto do miocárdio

I B

Substituir ácidos graxos saturados da dieta por poli-insaturados Ômega-6, perfazendo 
5% a 10% da energia total, pode ser recomendado para reduzir o risco cardiovascular IIa A

Substituir ácidos graxos saturados da dieta por poli-insaturados Ômega-6 pode ser 
recomendado para melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir o risco de diabetes 
mellitus, embora as evidências não sejam absolutamente conclusivas

IIa B

As recomendações dietéticas devem ser feitas com base no consumo total de 
poli-insaturado Ômega-6 e não apenas com base na relação Ômega-6/Ômega-3 IIa C

Suplementação com Ômega-3 marinho (~1 g/dia) pode ser recomendada para 
diminuir o risco cardiovascular em indivíduos de alto risco, como os sobreviventes de 
infarto do miocárdio ou insuficiência cardíaca sistólica, embora o real benefício dessa 
recomendação seja discutível. O benefício parece ser menor ou nulo quando o paciente 
recebe tratamento otimizado, de acordo com as recomendações vigentes, e tem seus 
fatores de risco bem controlados

IIb A
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Suplementação com Ômega-3 marinho (~1 g/dia) pode ser recomendada para 
diminuir o risco cardiovascular em indivíduos de risco baixo a moderado que não 
consomem duas refeições a base de peixe por semana, embora o real benefício dessa 
recomendação seja discutível

IIb B

Estimular o consumo de ácidos graxos poli-insaturados Ômega-3 de origem vegetal, 
como parte de uma dieta saudável, pode ser recomendado para reduzir o risco 
cardiovascular, embora o real benefício dessa recomendação seja discutível e as 
evidências não sejam conclusivas

IIb B

Tabela 6 - Recomendação para consumo de ácidos graxos trans

Recomendação Nível de evidência

O consumo de ácidos graxos trans está relacionado com a alteração no perfil lípico 
(aumento de colesterol total e LDL e diminuição de HDL) I A

O consumo de ácidos graxos trans está relacionado com o aumento de risco para 
doença cardiovascular IIa B

O consumo de ácidos graxos trans está relacionado com a diminuição de triglicérides e 
aumento de partículas de LDL pequenas e densas IIa B

O consumo de ácidos graxos trans proveniente de produtos industrializados deve ser 
mínimo possível, não ultrapassando 1% do VCT IIa C
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O consumo de ácidos graxos trans está relacionado ao aumento da inflamação IIb B

O consumo de ácidos graxos trans está relacionado com o aumento da sensibilidade 
insulínica, especialmente em indivíduos com predisposição a resistência insulínica, 
elevando risco para desenvolvimento e/ou progressão de diabetes mellitus tipo 2

IIb B

Tabela 7 - Recomendação para consumo de ácidos graxos interesterificados

Recomendação Nível de evidência

O consumo de gordura interesterificada pode alterar lípides plasmáticos, e mais estudos 
são necessários para conclusões da ação dessa gordura sobre metabolismo dos humanos IIb B
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Aspectos gerais

• A hipercolesterolemia familiar (HF) é doença grave caracterizada por elevação do LDL-colesterol (LDL-C) e responsável por 
5-10% dos casos de eventos cardiovasculares em pessoas abaixo de 50 anos.

• Sua transmissão é autossômica dominante, afetando 50% dos familiares de primeiro grau.
• O risco de um portador de HF na forma heterozigótica não tratado de desenvolver doença coronária ou morrer chega a 50% 

nos homens e 12% das mulheres aos 50 anos de idade.
• Estima-se que no mundo todo existam mais de 10.000.000 de indivíduos portadores de HF; no entanto, menos de 10% destes 

têm diagnóstico conhecido de HF, e menos de 25% recebem tratamento hipolipemiante. No Brasil certamente não é diferente, 
sendo que devemos ter entre 250.000-300.000 portadores dessa doença.

• O ponto de partida para se considerar a possibilidade diagnóstica de HF é a concentração de LDL-c ≥190mg/dL em adultos, 
além de história familiar de dislipidemias ou doença arterial coronária (DAC) precoces. Sinais clínicos, como espessamento 
dos tendões ocorre em 63% dos portadores de HF; alterações na ecogenicidade dos tendões estão presentes em 90% dos 
portadores de HF; xantomas são detectados em 68% dos portadores de HF com mutações do gene LDLR.

• A identificação e tratamento de familiares afetados (triagem em cascata), quando se diagnostica um caso índice de HF, é 
extremamente importante, custo eficaz e reduz a morbimoralidade por doença cardiovascular.
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Diagnóstico

Tabela 1 - Critérios diagnósticos da HF (baseado nos critérios da Dutch Lipid Clinic Network [Dutch MEDPED])

Parâmetro Pontos

História familiar

Parente de 1º grau portador de doença vascular/coronária prematura (homem < 55 anos, mulher < 60 anos) OU 1

Parente adulto de 1º ou 2º grau com colesterol total > 290 mg/dL*

Parente de 1º grau portador de xantoma tendinoso e/ou arco corneano OU 2

Parente de 1º grau < 16 anos com colesterol total > 260 mg/dL*

História clínica

Paciente portador de doença arterial coronária prematura (homem < 55 anos, mulher < 60 anos) 2

Paciente portador de doença arterial cerebral ou periférica prematura (homem < 55 anos, mulher < 60 anos) 1

Exame físico

Xantoma tendinoso 6

Arco corneano < 45 anos 4
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Nível de LDL-c (mg/dL)

≥ 330 mg/dL 8

250-329 mg/dL 5

190-249 mg/dL 3

155-189 mg/dL 1

Análise do DNA

Presença de mutação funcional do gene do receptor de LDL, da apoB100 ou da PCSK9* 8

Diagnóstico de HF

Certeza se > 8 pontos

Provável se 6-8 pontos

Possível se 3-5 pontos
*Modificado do Dutch MEDPED adotando um critério presente na proposta do Simon Broome Register Group.

Tabela 2 - Recomendação para rastreamento de HF

Recomendação Nível de evidência

Sinais clínicos de HF e história familiar de doença aterosclerótica precoce e/ou dislipidemia 
devem ser pesquisados em todos os indivíduos

I C

O perfil lipídico deve ser obtido em todos os indivíduos acima dos 10 anos de idade I C
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A determinação do perfil lipídico deve ser considerada a partir dos 2 anos de idade na 
presença de fatores de risco, sinais clínicos de HF ou doença aterosclerótica, bem como na 
presença de história familiar de doença aterosclerótica prematura e/ou de dislipidemia

I C

O perfil lipídico deve ser obtido em todos os parentes de primeiro grau dos indivíduos 
diagnosticados como portadores de HF I C

Estratificação de risco

Tabela 3 - Estratificação de risco cardiovascular

Recomendação Nível de evidência

O risco cardiovascular na hipercolesterolemia familiar está aumentado e estratificação de 
risco cardiovascular deve ser estimulada a ser realizada I C

Os fatores de risco clássicos [diabetes, tabagismo, hipertensão arterial, síndrome metabólica 
(SM), atividade física (AF) de DAC precoce, HDL baixo, valores muito elevados de LDL-c, 
sexo, idade, colesterol não HDL] também apresentam papel importante na HF e devem ser 
pesquisados de forma ativa

I B

O xantoma de tendão de Aquiles parece estar relacionado a risco cardiovascular mais 
alto na HF IIa B
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A dosagem rotineira de Lp(a) na HF pode ser considerada IIb C

Não existem evidências para dosagem rotineira da proteína C reativa (PCR) na HF IIb C

Não usar o escore de Framingham ou outros escores de risco clínicos na HF IIb B

Tabela 4 - Característica dos pacientes portadores de HF de maior risco cardiovascular

Pacientes portadores de HF com qualquer uma dessas características deve ser considerado de muito alto risco

Doença coronariana ou doença cardiovascular estabelecida

História prévia de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular 
encefálico, doença arterial periférica, revascularização miocárdica, 
angina estável ou instável, ataque isquêmico transitório, estenose 

carotídea maior que 50%, aneurisma de aorta

Tabagistas

Diabete melito

História familiar de doença coronariana prematura Parentes de primeiro ou segundo graus com início da doença antes 
dos 45 anos no sexo masculino e antes dos 55 anos no sexo feminino

2 ou mais fatores de risco Tabela 5
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Tabela 5 - Fatores de risco em indivíduos com HF

Fator de risco Se mais de 2 fatores de risco estiverem presentes, recomenda-se 
intensificar o tratamento

Idade Homem com mais de 30 anos
Mulher com mais de 40 anos

LDL-c basal > 250 mg/dL

Sexo Sexo masculino

Tabagismo Tabagismo atual

História familiar de doença arterial coronariana prematura
Parentes de primeiro grau:

Homem < 55 anos
Mulheres < 65 anos

Síndrome metabólica Considerar os critérios da International Diabetes Federation (IDF)

HDL-c baixo HDL-c < 40 mg/dL para homens e 50 mg/dL para mulheres

Hipertensão arterial sistêmica Pressão arterial (PA) > 140 x 90 mmHg ou tratamento medicamentoso 
da hipertensão arterial sistêmica (HAS)

Aumento de lipoproteína(a) Níveis ≥ 60 mg/dL

Exame físico Xantoma de tendão
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Figura 1 - Recomendações para testes de pesquisa de isquemia miocárdica em portadores de hipercolesterolemia familiar

Repetir em 3-5 anos

Angiocoronariografia

Ecocardiografia
de estresse

(dobutamina/adenosina)

Teste de Cintilografia 
miocárdica

Não aplicável devido 
a alterações motoras

Anormal

Anormal Anormal

Não aplicável devido 
a alterações no ECG

Normal

Normal Normal

Teste Ergométrico
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Tratamento da hipercolesterolemia familiar

Tabela 6 - Recomendações nutricionais

Recomendação Nível de evidência

O consumo de colesterol alimentar deve ser < 300 mg/dia para auxiliar controle da 
colesterolemia I A

O consumo de ácidos graxos saturados deve ser < 7% do Valor Calórico Total (VCT) para 
controle da colesterolemia I A

O alto consumo de ácido palmítico e mirístico aumentam o colesterol total e o LDL 
colesterol I A

A adequação do consumo de ácidos graxos saturados auxilia no controle do LDL-c I A

O consumo de ácidos graxos monoinsaturados deve ser < 20% do VCT, juntamente 
com dieta rica em frutas, vegetais, grãos e carnes magras e laticínios desnatados, que se 
relacionam com menor concentração plasmática de LDL-c

I A

O consumo de ácidos graxos trans eleva o colesterol total e o LDL- c e reduz o HDL-c I A

O consumo diário de 2 g de fitosterol está relacionado à diminuição do LDL-c I A

O alto consumo de fibra solúvel está associado à redução no LDL-c I A
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O consumo de chocolate rico em cacau não está relacionado ao aumento do colesterol II A

O consumo de ovo ou alimentos ricos em colesterol tem pouca influência sobre níveis de 
lipídeos plasmáticos; no entanto, recomenda-se consumo moderado de alimentos fontes 
de colesterol

II A

O consumo de ácidos graxos poli-insaturados deve ser < 10 % do VCT II B

Não se recomenda coco e óleo de coco para tratamento de hipercolesterolemia, sendo 
necessários estudos adicionais para orientar seu uso em demais alterações metabólicas III B

O consumo de proteína de soja em substituição da proteína animal está relacionado a 
maior controle dos níveis de lipídeos plasmáticos III B

Tabela 7 - Tratamento farmacológico

Recomendação Nível de evidência

Portadores HF devem ter reduções de pelo menos 50% no LDL-c I A

Estatinas potentes em doses adequadas são a primeira escolha para redução do LDL-c em 
portadores de HF I A

Em intolerantes a estatinas pode-se tentar doses reduzidas em combinação com outros 
hipolipemiantes, como ezetimiba, niacina (ou ácido nicotínico), ou colestiramina I B

A niacina pode ser utilizada como terapia adjuvante às estatinas para redução adequada 
do LDL-c em portadores de HF I B
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A colestiramina pode ser utilizada como terapia adjuvante às estatinas para maior redução 
do LDL-c quando essas em uso isolado não são suficientes I B

A ezetimiba pode ser utilizada como terapia adjuvante às estatinas para redução 
adequada do LDL-c e prevenção da doença cardiovascular em portadores de HF I B

Para pacientes que não podem usar estatina está indicada a terapia combinada de 
niacina, ezetimiba e/ou colestiramina IIa B

Uso de fibratos, ácidos graxos Ômega-3, monascus e vitaminas antioxidantes para controle 
da hipercolesterolemia e redução dos eventos cardiovasculares em portadores de HF III C

Tabela 8 - Terapias alternativas

Recomendação Nível de evidência

Aférese de LDL como alternativa de tratamento para casos graves e refratários IIb C

Bypass ileal: não se recomenda de rotina esse procedimento em portadores de HF 
refratária ao tratamento farmacológico IIb C

O transplante hepático pode ser uma alternativa para casos de HF refratária ao 
tratamento farmacológico, especialmente nos portadores de forma homozigótica IIb C
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Hipercolesterolemia familiar na criança

Tabela 9 - Triagem

Recomendação Nível de evidência

Devemos triar o perfil lipídico em criança entre 2 e 10 anos, quando: - -

Tenham pais ou avós com história de doença arterial isquêmica em homens com menos 
de 55 anos, e em mulheres com menos de 65 anos

Tenham pais com colesterol total superior a 240 mg/dL

Apresentem outros fatores de risco, como hipertensão arterial sistêmica, obesidade, 
tabagismo, diabete melito, nascidos pequenos para a idade gestacional, dieta rica em 
gorduras saturadas e/ou ácidos graxos trans

Utilizem drogas ou sejam portadoras de doenças que cursam com dislipidemia (síndrome 
da imunodeficiência humana, hipotireoidismo, doença de Cushing etc.)

Possuam manifestações clínicas de dislipidemias (xantomas, xantelasma, arco corneal, 
dores abdominais recorrentes, pancreatites)

Acima de 10 anos, toda criança deve ter dosado, ao menos uma vez, seu colesterol total, 
independentemente da presença de fatores de risco IIa B
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Tabela 10 - Tratamento

Recomendação Nível de evidência

Objetivo de alcançar a meta de valores de 110 mg/dL de LDL-c – ou no mínimo 
130 mg / dL – e reduzir xantomatose, diminuir os risco de pancreatite e prevenir o 
aparecimento de doença arterial coronariana

I A

Estatinas: Podem diminuir o LDL-c em cerca de 30% e aumentar o HDL-c em 5%, e 
consequentemente atenuar o espessamento médio-intimal e melhorar a função endotelial I A

Pelo risco de desnutrição relacionado às vitaminas lipossolúveis, recomenda-se 
monitoração nutricional e suplementação segundo critérios objetivos de deficiência I B

Em crianças e adolescentes, sugere-se a utilização inicial da menor dose possível de 
estatinas, preferencialmente associada a inibidores da absorção do colesterol IIa C

Não há evidências suficientes para consenso de quando começar estatinas na infância ou 
qual a meta de LDL-c a ser alcançada nessa faixa etária IIb B

A suplementação de 1,2 a 1,5 g de fitosteróis pode diminuir os níveis de colesterol total e 
LDL-c em crianças portadoras de hipercolesterolemia familiar heterozigótica em cerca de 10% IIb B
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O uso de ezetimibe como monoterapia diminui em cerca de 28% os valores de LDL-c 
em crianças com hipercolesterolemia familiar heterozigótica. Recomenda-se seu uso 
como monoterapia a partir dos 5 anos e em associação com estatina acima de 8 anos, 
diminuindo os efeitos colaterais dessas

IIb C

O tratamento mais eficaz para a HF monozigótica é o transplante hepático, com 
bons resultados IIb C

Tabela 11 - Doses de hipolipemiantes utilizados em crianças e adolescentes (Classe IIa, Nível B)

Fármaco Doses (mg/d)

Lovastatina 10-40

Pravastatina 10-40

Sinvastatina 10-40

Rosuvastatina 5-20

Atorvastatina 10-20

Colestiramina 4-16*

Ezetimiba 10
*Gramas.
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Criança de risco com menos de 
10 anos ou criança com mais de 
10 anos independente de risco

170-199

CT < 170

Repetir CT

> 199170-199

CT < 170

Criança com HF + para 
doença cardiovascular

Figura 2 - Algoritmo para tratamento
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Notas:
* Na presença de diabete melito, infecção pelo HIV, doença de Kawasaki, síndrome nefrótica e lúpus eritematoso sistêmico, o tratamento medicamentoso 
deve ser instituído com valores de LDL-c acima de 130 mg/dL, após mudanças do estilo de vida.
** A presença de fatores de risco emergentes – valores elevados de lipoproteína (a), homocisteína e proteína C-reativa – são considerados como 
determinantes do uso de hipolipemiantes em crianças com níveis de LDL-c acima de 160 mg/dL, por alguns autores.
*** Dieta tipo I: até 30% de calorias de gorduras, até 10% de gorduras saturadas, até 100 mg/1000 Cal de colesterol, no máximo 300 mg/d.
**** Dieta tipo II: até 20% de calorias de gorduras, até 7% de gorduras saturadas, até 60 mg/1000 Cal de colesterol, no máximo 200 mg/d.
***** Toda criança com diagnóstico de hipercolesterolemia deve ter afastada causa secundária para a dislipidemia e/ou a triagem lipídica de seus 
familiares de primeiro grau.

EV saudável
dosar em 5a

Média de 2 perfis lipídicosEV saudável

Dieta tipo II e hipolipemiantesDieta tipo II****Dieta tipo I***
dosar em 1a

LDL-c 100-129LDL-c < 100 LDL-c > 190LDL-c > 160**
e ICO precoceLDL-c > 130*
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Observar interação com 
ciclosporina, fibratos, 
niacina, eritromicina

Mialgia? CK?

Orientação sobre risco 
de teratogênese

Início com a < dose, 1x/dia; 
dosagem de CK, TGO e TGP

Idealmente acima de 8aIdade de início depende do 
n° e magnitude de outros

Critério para uso de estatinas

Figura 3 - Algoritmo para monitorização do uso de estatina em crianças
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*CPK: sintomático + 3 a 10 x.
 Assintomático > 10 x.

Dobrar a dose e 
exames em 4 sem.

Monitoração
8 sem. e 3/3 meses

Diminuir a dose ou trocar de 
estatina; reavaliar em 2 sem.

Alvo não atingidoAlvo atingidoAlteração* enzimas

Mínimo LDL-c < 130
Ideal LDL-c < 100Lípides, TGO, TGP, CKRisco

CK > 10x/ basal

4 semanas

Reutilizar após resoluçãoCessar uso
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Tratamento da hipercolesterolemia familiar na gravidez

Tabela 12 - Uso de medicações hipolipemiantes em gestantes com HF

Recomendação Nível de evidência

Resinas IIb B

Aférese IIb B

Estatinas, ezetimiba, ácido nicotínico, fibratos III B
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Aspectos gerais

• No último censo (2010), observa-se crescimento da população idosa no Brasil e, portanto, com potencial crescimento de 
pacientes em risco ou portadores de insuficiência cardíaca (IC).

• Dados da Fundação Seade revelam que, em 2006, a IC ou etiologias associadas com IC foram responsáveis por 6,3% dos óbitos 
no Estado de São Paulo.

• Na cidade de Niterói, 64,2% das IC se caracterizaram como IC de fração de ejeção preservada (ICFEP) em uma população com 
idade média de 61 anos. A ICFEP foi mais prevalente em mulheres idosas.

• A IC com fração de ejeção reduzida foi mais comum em homens e associada com edema, doença coronariana, insuficiência 
renal crônica, escores de Boston elevados, uso de álcool, cigarro e hospitalizações.

Diagnóstico

Tabela 1 - Orientações para o uso do BNP e NT-proBNP na insuficiência cardíaca crônica

Recomendação Nível de evidência

Dosagem do peptídeo natriurético do tipo B/fração N-terminal do pro-hormônio BNP (BNP/NT-
proBNP) quando há dúvida no diagnóstico da IC I A



168

Dosagem do BNP/NT-proBNP para estratificação prognóstica em pacientes com IC IIa A

Medidas seriadas de BNP/NT-proBNP como complemento ao exame físico para guiar 
tratamento em pacientes com IC IIb A

Tabela 2 - Orientações para o uso do ecodopplercardiograma na insuficiência cardíaca crônica

Recomendação Nível de evidência

Ecodopplercardiograma na avaliação inicial de todo paciente com IC I C

Reavaliação ecocardiográfica, quadro clínico indica modificação do manejo terapêutico IIa C

Ecodopplercardiograma como parâmetro único para selecionar candidatos à terapêutica de 
ressincronização III B

Tabela 3 - Investigação da cardiopatia isquêmica no paciente com insuficiência cardíaca e disfunção sistólica

Recomendação Nível de evidência

Coronariografia no paciente com IC e angina típica I B

Coronariografia no paciente com IC, sem angina, com fatores de risco para doença arterial 
coronária (DAC) ou com história de infarto agudo do miocárdico (IAM) IIa C

Métodos de avaliação não invasiva de isquemia (eco estresse, medicina nuclear ou [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
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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

Angiotomografia coronária para detecção de doença arterial coronária obstrutiva em 
pacientes com fração de ejeção reduzida e baixa probabilidade ou intermediária de DAC IIa C

Tabela 4 - Indicações de tomografia cardíaca em pacientes com disfunção ventricular, doenças miocárdicas ou pericárdicas

Recomendação Nível de evidência

Avaliação da anatomia pericárdica na suspeita de pericardite constrictiva IIa C

Avaliação da morfologia ventricular direita em suspeita de cardiopatia arritmogênica do ventrículo direito IIa C

Fluxograma de diagnóstico da insuficiência cardíaca e da etiologia

História de IAM ou
ECG alteradoIC incerta: congestão?

IC provável: congestão

BNP < 100 pg/ml
NT-proBNP < 400 pg/ml

BNP > 400 pg/ml
NT-proBNP > 2000 pg/ml BNP 100-400 pg/ml

NT-proBNP 400-2000 pg/ml

(considerar, obsidade, sexo, função renal, FA, genética, doença pulmonar)
R I BNP ou NT-proBNP
IC Duvidosa: Congestão? Comorbidades?

congestão?
Anamnese/Fatores de Risco/Familiar para IC
Exame Físico
RX de tórax
ECG
Laboratório
Comorbidades
Aplicar Critérios de Framinhgam ou Boston

R I
História IC
Crônica
(1) "de novo"
(2) Em tratamento
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IC: insuficiência cardíaca; R: classe de recomendação; RX: radiografia de tórax; BNP: brain natriuretic peptide; FEVE: fração de ejeção de ventrículo esquerdo; 
ICFEP: insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada; DAC: doença arterial coronariana; IAM: infarto agudo do miocárdio; RM: revascularização 
miocárdica; ECG: eletrocardiograma; AEI: área inativa; BRD: bloqueio de ramo direito; BDAS: bloqueio divisional anterossuperior; HAS: hipertensão arterial 
sistêmica. Figura modificada de Bocchi EA. Aula para Graduação.

R I: coronografia com angina típica
R IIa: não invasivos para isquemia sem angina com fatores de risco e IAM
R IIa: não invasivo para viabilidade com DAC para revascularização

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

ICFEP

IC sistólica

FEVE ≥ 50%

FEVE < 50%

IC Confirmada ou Provável
R I Ecocardiograma

Probabilidade Intermediária
ou baixa de DAC

R IIa: angiotomografia

Outras Etiologias
(Suspeita de Cardiopatia Isquêmica)

Doença de Chagas
Antecedente epidemiológico, Sorologia
ECG: BRD + BDAS
Ecocardiograma aneurisma apical

Doença de depósito
Bloqueios

Idiopática
Exclusão de outras etiologias

Miocardite
Infecção viral recente
início recente (< 2 meses)
Exclusão de outras etiologias

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

Hipertensiva
História de HAS
Exclusão de outras etiologias Considerar

outras causas

SIM
Possibilidade de IC 

sem congestão Não
Não
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Seguimento clínico

Tabela 5 - Orientações para seguimento na insuficiência cardíaca crônica

Recomendação Nível de evidência

Avaliar a cada consulta o estado funcional e volêmico, por anamnese e exame físico focados para IC I C

Monitorar periodicamente eletrólitos e parâmetros de função renal I B

Avaliar adesão do paciente a medidas de restrição hidrossalina I C

Reavaliação ecocardiográfica em pacientes cujo quadro clínico necessite readequar o 
manejo terapêutico IIa C

Medidas seriadas de BNP/NT-proBNP como complemento ao exame físico para guiar 
tratamento em pacientes com IC IIb A

Telemonitoramento para o seguimento de pacientes com IC IIb A

Realizar ecocardiografia de forma seriada para avaliação de fração de ejeção de ventrículo 
esquerdo em pacientes estáveis III C



172

Tabela 6 - Orientações para avaliação familiar e rastreamento para miocardiopatias (hipertrófica, dilatada, cardiopatia 
arritmogênica de VD, não compactada e restritiva)

Recomendação Nível de evidência

Avaliar história familiar por três ou mais gerações em pacientes com miocardiopatias I C

Rastreamento inicial, clínico e por método de imagem, de familiares em primeiro grau de 
pacientes com miocardiopatias I C

Rastreamento periódico clínico e por método de imagem, de familiares em primeiro grau de 
pacientes com miocardiopatias IIa C

Tratamento não farmacológico

Tabela 7 - Orientações para o tratamento nutricional de pacientes com insuficiência cardíaca crônica

Recomendação Nível de evidência

Dieta saudável com adição de até 6 g de sódio, individualizada conforme as características 
do paciente I C
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Tabela 8 - Orientações para a prevenção de fatores agravantes na insuficiência cardíaca crônica

Recomendação Nível de evidência

Vacinar contra Influenza e Pneumococcus caso não haja contraindicação I C

Tabela 9 - Clínicas de insuficiência cardíaca

Recomendação Nível de evidência
O acompanhamento dos pacientes em Clínicas de IC para melhorar a adesão ao 
tratamento, a qualidade de vida, diminuir dias de hospitalização, e visitas em unidades de 
emergência relacionadas à IC 

I A

Tabela 10 - Reabilitação cardiovascular em insuficiência cardíaca crônica

Recomendação Nível de evidência

Reabilitação Cardiovascular para pacientes com IC crônica estável em classe 
funcional II-III [New York Heart Association (NYHA)] para melhorar qualidade de vida e 
capacidade de exercício

I A
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Tratamento farmacológico

Tabela 11 - Recomendações para betabloqueadores na insuficiência cardíaca crônica sistólica incluindo etiologia chagásica

Recomendação Nível de evidência

Bisoprolol, Carvedilol e Succinato de Metoprolol para o tratamento da IC com disfunção sistólica I A,*B

Classe funcional II-IV da NYHA com disfunção sistólica associado com inibidor de enzima de 
conversão da angiotensina (IECA) ou bloqueador do receptor da angiotensina (BRA) I A,*B

Classe funcional II-IV da NYHA com disfunção sistólica como monoterapia inicial I B, *C

Pacientes assintomáticos com disfunção sistólica após infarto agudo do miocárdio, com 
cardiomiopatia dilatada (CMPD), cardiomiopatia isquêmica (CMPI), Miocardite, em 
associação com IECA ou BRA

I B, **C

Nebivolol em pacientes com idade < 70 anos, e bisoprolol/carvedilol/succinato de 
metoprolol para idade > 70 anos, Classe funcional II-IV da NYHA com disfunção sistólica 
associado com IECA ou BRA

IIb B, *C

Propranolol e Atenolol para o tratamento da IC com disfunção sistólica III C

**Cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia isquêmica, miocardite; *doença de Chagas.
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Tabela 12 - Recomendações para IECA e BRA na insuficiência cardíaca crônica sistólica incluindo etiologia chagásica

Recomendação Nível de evidência

IECA para disfunção assintomática e sintomática de ventrículo esquerdo (VE)
BRA na disfunção sistólica em pacientes intolerantes a IECA exceto por insuficiência renal I A

Adicionar BRA em pacientes que persistam sintomáticos a despeito do uso da terapia 
otimizada [IECA, betabloqueador (BB)] IIa B

Adicionar BRA de forma rotineira em pacientes em uso da terapia otimizada III A

Tabela 13 - Recomendações para antagonista de aldosterona na insuficiência cardíaca crônica sistólica incluindo etiologia chagásica

Recomendação Nível de evidência
Espironolactona em pacientes sintomáticos com disfunção sistólica do VE, classes funcionais 
III e IV da NYHA, associado ao tratamento padrão I A

Espironolactona em pacientes com IC leve [classe funcional (CF) II], associado ao tratamento 
clínico otimizado para redução de mortalidade e hospitalizações por IC IIa C

Espironolactona em pacientes pós IAM, com disfunção do VE [fração de ejeção (FE) < 40%] IIa C
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

Espironolactona para pacientes com IC crônica, creatinina > 2,5 mg/dl ou potássio 
sérico > 5,0 mEq./l, em uso de IECA ou BRA III C
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Tabela 14 - Recomendações para o uso de diuréticos na insuficiência cardíaca crônica sistólica incluindo etiologia chagásica

Recomendação Nível de evidência
Pacientes sintomáticos com sinais e sintomas de congestão I C
Associação de hidroclorotiazida ou clortalidona nos pacientes resistentes à ação dos 
diuréticos de alça IIa C

Introdução em pacientes com disfunção sistólica assintomáticos (CF I)
ou hipovolêmicos III C

Tabela 15 - Recomendações para hidralazina - nitrato na insuficiência cardíaca crônica sistólica incluindo etiologia chagásica

Recomendação Nível de evidência
Afrodescendentes em CF III-IV (NYHA) em uso de terapêutica otimizada I A
Pacientes de qualquer etnia, CF II-IV (NYHA) com contraindicação a IECA ou BRA 
(insuficiência renal progressiva e/ou hipercalemia) I B

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

Pacientes de qualquer etnia refratária ao tratamento otimizado IIa C



177ATUALIZAÇÃO DA DIRETRIZ BRASILEIRA DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA – 2012

Tabela 16 - Recomendações para digoxina na insuficiência cardíaca crônica incluindo etiologia chagásica

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com FE < 45%, ritmo sinusal, sintomáticos, terapêutica otimizada com BB e IECA, 
para melhora dos sintomas I A

Pacientes com FE < 45%, fibrilação atrial (FA) sintomáticos com terapêutica otimizada com 
BB e IECA, para controle de frequência cardíaca (FC) I C

Ritmo sinusal assintomático III C

Pacientes com FE ≥ 45% e ritmo sinusal III C

Tabela 17 - Recomendações para anticoagulantes e antiagregantes plaquetários na insuficiência cardíaca crônica incluindo 
etiologia chagásica

Recomendação Nível de evidência

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

Cumarínicos para trombos intracavitários ou embolia prévia I C

Aspirina para cardiomiopatia de etiologia isquêmica com risco de evento coronariano I A

Aspirina na contraindicação ao uso de anticoagulante oral por risco de sangramento I A
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Inibidor competitivo da trombina ou inibidor do fator X ativado como alternativa ao 
cumarínico, em pacientes com FE < 40% e FA persistente ou permanente, > 75 anos, ou 
entre 65 e 74 anos com diabetes melito (DM) ou hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou DAC

IIa C

Cumarínicos ou Aspirina para FE < 35% em FA paroxística, persistente ou permanente sem 
fator de risco adicional* IIa B

Cumarínicos nos primeiros seis meses após infarto agudo do miocárdio de parede anterior 
com disfunção sistólica sem trombo IIb C

Cumarínicos na miocardiopatia chagásica com aneurisma de ponta de ventrículo esquerdo IIa C

Aspirina para miocardiopatia dilatada não isquêmica III B
*Índice CHADS 2 (IC ou FE < 35%, hipertensão e idade > 75 anos, diabetes, acidente vascular cerebral, cada fator de risco equivale a um ponto exceto 
acidente vascular cerebral que equivale a 2).

Tabela 18 - Recomendação para antiarrítmicos na insuficiência cardíaca crônica incluindo etiologia chagásica

Recomendação Nível de evidência

BB na insuficiência cardíaca com disfunção sistólica na prevenção de morte súbita I A

BB na insuficiência cardíaca com disfunção sistólica em portadores de cardiodesfibrilador 
implantável (CDI) na prevenção de morte súbita I B

BB associado à amiodarona na insuficiência cardíaca com disfunção sistólica em portadores 
de CDI na prevenção de choques I B

Amiodarona para prevenção de choques recorrentes em portadores de CDI IIa B



179ATUALIZAÇÃO DA DIRETRIZ BRASILEIRA DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA – 2012

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

Antiarrítmico da classe IB (Mexiletine) como opção ou em associação à amiodarona em 
portadores de CDI IIb C

Verapamil e antiarrítmicos da classe IA (Quinidina), IC (Propafenona) e da classe III (Sotalol), 
exceto Amiodarona III B

Dronedarona para prevenção de morte súbita na IC sistólica III B

Tabela 19 - Recomendações para bloqueadores dos canais de cálcio na insuficiência cardíaca crônica

Recomendação Nível de evidência

Besilato de anlodipino em pacientes com hipertensão arterial persistente apesar de 
tratamento otimizado com disfunção sistólica IIa B

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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Tabela 20 - Orientações para ivabradina na insuficiência cardíaca crônica

Recomendação Nível de evidência

Pacientes em ritmo sinusal com FC > 70 bpm e classe funcional II-IV da NYHA com 
disfunção sistólica em uso de IECA ou BRA + BB em doses máximas toleradas IIa A

Tabela 21 - Orientações para ômega 3 na insuficiência cardíaca crônica sistólica

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com IC crônica, classe funcional II-III da NYHA em uso de tratamento otimizado IIa A

Tabela 22 - Recomendações para trimetazidina na insuficiência cardíaca crônica

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com IC sistólica sintomática, em adição à terapia otimizada, para redução de 
morbidade e mortalidade IIb B
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Transplante cardíaco

Tabela 23 - Indicações de transplante cardíaco incluindo a etiologia chagásica

Recomendação Nível de evidência

IC refratária na dependência de drogas inotrópicas e/ou de suporte circulatório e/ou 
ventilação mecânica I C

VO2 pico ≤ 10 ml/Kg/min I C

Doença isquêmica com angina refratária sem possibilidade de revascularização I C

Arritmia ventricular refratária I C

Classe funcional III/IV persistente I C

Teste da caminhada dos 6 minutos < 300 metros IIa C

Uso de 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/ou VO2 pico ≤ 14 ml/Kg/min IIa C

Presença de disfunção sistólica isolada III C

Classe funcional III ou IV sem otimização terapêutica III C
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Tabela 24 - Contraindicações de transplante cardíaco isolado na cardiopatia chagásica crônica

Absolutas

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

Doenças cerebrovascular e/ou vascular periférica graves

Insuficiência hepática irreversível, doença pulmonar grave ou doença sistêmica que comprometa o prognóstico

Incompatibilidade ABO na prova cruzada prospectiva entre receptor e doador

Doença psiquiátrica grave, dependência química e não aderência às recomendações da equipe

Relativas

Idade maior que 70 anos

Megacólon ou megaesôfago com repercussão clínica

Diabetes insulino-dependente com lesões graves de órgãos-alvo

Comorbidades com baixa expectativa de vida

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

Amloidose/sarcoidose/hemocromatose

Hepatite B ou C

Síndrome imunodeficiência adquirida

Painel linfocitário > 10%

Dispositivos implantáveis

Tabela 25 - Indicação de dispositivo de assistência circulatória mecânica como terapia de destino na insuficiência cardíaca crônica 
sistólica

Recomendação Nível de evidência

IC refratária na dependência de drogas inotrópicas por mais de duas semanas IIa B

Pacientes com VO2 pico ≤ 10 ml/Kg/min IIa B

Classe funcional IV persistente IIa B

Paciente com IC refratária e baixa expectativa de vida em decorrência de outras comorbidades III C
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Tabela 26 - Recomendações para terapia de ressincronização cardíaca isolada na insuficiência cardíaca crônica sistólica ou 
associada ao cardiodesfibrilador implantável quando indicado

Recomendação Nível de evidência

Para reduzir mortalidade

FE ≤ 35%, ritmo sinusal, CF III, tratamento clínico otimizado e com duração do 
QRS ≥ 150 ms I A

FE ≤ 35%, ritmo sinusal, CF III, tratamento clínico otimizado e com duração do QRS entre 
120-150 ms com dissincronia ventricular IIa A

Para reduzir morbidade/mortalidade ou prevenir progressão da doença em portadores de CDI

FE ≤ 35%, ritmo sinusal, CF II, tratamento clínico otimizado e com duração do 
QRS ≥ 150 ms IIa A

Para reduzir morbidade

Paciente com FA permanente, FE ≤ 35%, CF III ou IV, tratamento otimizado com duração do 
QRS ≥ 130 ms e dependente de marca-passo após ablação do nó atrioventicular (AV) IIb B

FE ≤ 35%, CF III/IV FA de baixa resposta bem controlada, tratamento clínico otimizado e 
com duração do QRS ≥ 130 ms IIb C

Paciente com indicação formal de marcapaso FE ≤ 35%, CF III ou IV tratamento otimizado, 
duração do QRS ≥ 120 ms IIb B
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Tabela 27 - Indicações de cardiodesfibrilador implantável para prevenção secundária de morte súbita em portadores de disfunção 
ventricular sistólica

Recomendação Nível de evidência
Pacientes com cardiomiopatia isquêmica, sobreviventes de parada cardíaca devido à fibrilação 
ventricular/ taquicardia ventricular (FV/TV) ou taquicardia ventricular sustentada (TVS) com 
instabilidade hemodinâmica, excluindo-se alguma causa totalmente reversível

I A

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

I C

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

Síncope recorrente com indução de TVS instável ou FV no estudo eletrofisiológico invasivo IIa B
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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Tabela 28 - Indicações de cardiodesfibrilador implantável para prevenção primária de morte súbita em portadores de disfunção 
ventricular sistólica

Recomendação Nível de evidência

Cardiomiopatia isquêmica após infarto do miocárdio com pelo menos seis meses de 
evolução, FE ≤ 35%, CF II e III na vigência de tratamento clínico otimizado, sem indicação 
de revascularização miocárdica e sem baixa expectativa de vida em um ano

I A

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

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

III B
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Insuficiência cardíaca e comorbidades

Tabela 29 - Orientações sobre o manejo da anemia e ou da deficiência de ferro na insuficiência cardíaca crônica sistólica

Recomendação Nível de evidência

Ferro venoso em pacientes com deficiência de ferro (ferritina < 100 ou ferritina entre 100 e 
299 com saturação de transferrina < 20%) para melhora de sintomas IIa B

Transfusões de sangue em pacientes anêmicos (Hb < 7 g/dl) e cardiomiopatia dilatada de 
etiologia isquêmica ou não isquêmica IIa C

Eritropoietina/ferro venoso para correção de anemia (Hb < 12 g/dl) em pacientes com 
insuficiência renal crônica dialítica e/ou pré-dialítica e IC IIb B

Tabela 30 - Recomendações quanto à avaliação inicial e monitoramento cardiológico durante tratamento com quimioterápicos 
associados a risco de disfunção ventricular e insuficiência cardíaca crônica

Recomendação Nível de evidência

Avaliação inicial da função ventricular por ecocardiograma transtorácico ou ventriculografia 
radioisotópica I C

Análise de risco-benefício antes do início do tratamento em pacientes portadores de fatores 
de risco para cardiotoxicidade I C
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Avaliação periódica da função ventricular (mesmo método da avaliação inicial) durante o 
tratamento quimioterápico, conforme periodicidade recomendada para cada droga I C

Dosagem de troponina* basal e após cada ciclo (até 72 horas) de quimioterapia IIa C

Dosagem tardia de troponina (um mês após o ciclo) IIa C

Dosagem de peptídeos natriuréticos para seguimento ambulatorial de cardiotoxicidade IIa C

Tabela 31 - Recomendações para a prevenção e tratamento da cardiotoxicidade por antraciclinas

Recomendação Nível de evidência

Dexrazoxane para a prevenção de cardiotoxicidade em mulheres portadoras de câncer de 
mama metastático cuja dose cumulativa ultrapasse 300 mg/m2 I A

IECA em pacientes com evidências de lesão miocárdica pela elevação de troponina ou 
redução da FEVE de pelo menos 10% logo após quimioterapia I B

Betabloqueador em pacientes com evidências de lesão miocárdica pela elevação de 
troponina ou redução da FEVE de pelo menos 10% logo após quimioterapia IIa C
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Subgrupos especiais

Tabela 32 - Orientações para o tratamento da insuficiência cardíaca crônica sistólica na gestante

Recomendação Nível de evidência

Manutenção ou início do BB em pacientes com IC durante a gestação I C

Hidralazina e nitrato I C

Diurético com uso criterioso, evitando hipovolemia I C

Digoxina nos pacientes sintomáticos, em uso prévio à gravidez ou em fibrilação atrial com 
alta resposta ventricular IIa C 

IECA/BRA devido a fetoxicidade III C

Tabela 33 - Orientações para tratamento de pacientes com hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca crônica direita sistólica

Recomendação Nível de evidência

Óxido nítrico, prostaglandinas, inibidores de endotelina e inibidores de fosfodiesterase para 
estudo de responsividade da hipertensão pulmonar (HP) no pré-transplante cardíaco e no 
manejo perioperatório do transplante cardíaco

I B

Sildenafil em pacientes sintomáticos, com HP e IC com tratamento otimizado IIa B
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Inibidores de endotelina em pacientes sintomáticos, com HP e IC com tratamento otimizado IIb B

Dispositivo de assistência circulatória esquerda por seis meses em pacientes contraindicados 
a transplante cardíaco por HP não responsiva a vasodilatadores pulmonares como estratégia 
para redução da HP e realização do transplante

IIb B

Tabela 34 - Indicações de investigação diagnóstica invasiva e não invasiva e de tratamento da miocardite

Recomendação Nível de evidência

Biópsia endomiocárdica em quadros de IC até 6 meses com dilatação ventricular e arritmias 
ventriculares frequentes, bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau, que apresentem 
refratariedade após o tratamento clínico otimizado após exclusão de outros fatores causais

I B

Imunossupressão na presença de miocardite de células gigantes confirmada por biópsia 
endomiocárdica I B

Biópsia endomiocárdica em quadros de IC de início 6-12 meses com dilatação ventricular 
e arritmias ventriculares frequentes, bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau, 
que apresentem refratariedade após o tratamento clínico otimizado após exclusão de 
outros fatores causais

IIa B

Ressonância magnética com técnicas de realce precoce, edema e de realce tardio em 
pacientes com quadro de IC com até três meses do seu início IIa B
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Imunossupressão na miocardiopatia inflamatória (tratamento clínico otimizado, acima 
de 6 meses de sintomas de IC) comprovada por biópsia endomiocárdica através de 
imuno-histoquímica, na ausência de genoma viral por biologia molecular

IIb B

Imunoglobulina intravenosa na miocardiopatia dilatada idiopática (tratamento clínico 
otimizado, acima de um ano de sintomas de IC) com presença de altos títulos de genoma 
viral de parvo-vírus B19 no tecido miocárdico comprovado por biópsia endomiocárdica e 
biologia molecular

IIb B

Cintilografia miocárdica para avaliação de inflamação com gálio 67, em pacientes com 
quadro de IC com até três meses do seu início IIb B

Imunoglobulina na miocardite comprovada por biópsia endomiocárdica através de 
imuno-histoquímica e presença de genoma viral no tecido miocárdico por biologia molecular IIb B

Coleta de sorologias virais na investigação de miocardite e miocardiopatia dilatada idiopática IIb B

Tabela 35 - Orientações para tratamento de pacientes com miocárdio não compactado

Recomendação Nível de evidência

Anticoagulação oral em pacientes com FA ou embolia prévia I C

Anticoagulação oral em pacientes com disfunção ventricular IIa C
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Aspectos gerais

• A doença valvar representa uma significativa parcela das internações por doença cardiovascular.
• Diferentemente de países mais desenvolvidos, a febre reumática é a principal etiologia das valvopatias no território brasileiro, 

responsável por até 70% dos casos.
• O manejo clínico da valvopatia continua dependente da escolha ideal para o momento do tratamento intervencionista, uma 

vez que esse constitui a única opção capaz de alterar a evolução natural da doença valvar.
• Para o tratamento do portador de valvopatias, é fundamental reflexão sobre três fundamentos para condução à terapêutica: 

capacidade médica, evidências da ciência e relação médico-paciente.

Diagnóstico

Tabela 1 - Recomendações e níveis de evidência para o diagnóstico das valvopatias

Recomendação Nível de evidência

Exame físico direcionado ao diagnóstico de valvopatia em todos os pacientes com 
insuficiência cardíaca ou suspeita clínica de valvopatia ou cardiopatia estrutural I C

Eletrocardiograma em todos os pacientes com suspeita clínica de valvopatia I C
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Radiografia de tórax em todos os pacientes com suspeita clínica de valvopatia I C

Ecocardiografia em pacientes assintomáticos com sopros indicativos de alta probabilidade de 
doença cardíaca I C

Ecocardiografia em pacientes com sopro, sem sintomas e com baixa probabilidade de doença 
cardíaca, mas que não pode ser excluída apenas pela clínica, eletrocardiograma e radiografia de tórax IIa C

Estenose mitral

Tabela 2 - Recomendações da ecocardiografia na estenose mitral

Recomendação Nível de evidência

Ecocardiografia transtorácica (ETT) no diagnóstico e avaliação da morfologia e gravidade da 
estenose mitral, possíveis alterações estruturais e possíveis lesões associadas I B

ETT na reavaliação de pacientes com mudanças de sinais e sintomas I B

ETT para realização de escore ecocardiográfico em pacientes com EM moderada ou 
importante para determinar a possibilidade de tratamento percutâneo I B

ETT após intervenção percutânea ou cirúrgica da valva mitral, como nova avaliação de base I C

ETT para avaliação das alterações hemodinâmicas e adaptação ventricular durante a gravidez I C

Ecocardiografia sob estresse para avaliação do gradiente médio e pressão arterial pulmonar 
quando há discrepância entre os sintomas e a gravidade da estenose mitral em repouso I C
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Ecocardiografia transesofágica (ETE) na identificação de trombo atrial e avaliação do grau de 
insuficiência mitral associada em pacientes candidatos a valvuloplastia percutânea com suspeita 
de trombo atrial

I B

ETE na avaliação morfológica e hemodinâmica em pacientes com ETT inadequado I C

ETT na avaliação de pacientes clinicamente estáveis com estenose mitral (EM) importante a 
cada ano, EM moderada a cada dois anos e EM discreta a cada três anos IIa C

ETE durante procedimento intervencionista para valvuloplastia percutânea IIa C

ETE na avaliação morfológica e hemodinâmica quando os dados obtidos pela ETT são satisfatórios III C

Tabela 3 – Recomendações de cateterismo cardíaco na estenose mitral

Recomendação Nível de evidência

Para avaliação da gravidade da EM quando os testes não invasivos são inconclusivos I C

Cineangiocoronariografia antes do tratamento cirúrgico da valva mitral em pacientes com 
fatores de risco para doença arterial coronariana (DAC) I C

Para avaliação da resposta hemodinâmica da pressão da artéria pulmonar e pressões do átrio esquerdo 
ao teste de sobrecarga, quando os sintomas e estudo hemodinâmico em repouso são discordantes IIa C

Para avaliação da gravidade da EM quando os dados do ecocardiograma forem concordantes 
com os achados clínicos III C
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Tabela 4 - Recomendações para tratamento farmacológico na estenose mitral

Recomendação Nível de evidência

Betabloqueadores na EM moderada a importante, sintomática, na ausência de 
contraindicações I C

Betabloqueadores na EM moderada a importante, assintomática, na presença de fibrilação 
atrial e na ausência de contraindicações I C

Diuréticos na EM moderada a importante, sintomática I C

Anticoagulação oral plena na EM associada a evento embólico prévio, trombo atrial 
esquerdo ou fibrilação atrial I B

Digitálicos como terapia adjuvante no controle da frequência ventricular na EM moderada a 
importante na presença de fibrilação atrial IIa C

Bloqueadores de canais de cálcio não diidropiridínicos na EM moderada a importante com 
necessidade de controle de frequência ventricular na presença de contraindicações ao uso 
de betabloqueadores

IIa C

Anticoagulação oral plena na EM com átrio esquerdo > 55 mm e evidência de contraste 
atrial espontâneo IIa C

Associação de aspirina em baixas doses (50 a 100 mg) à anticoagulação oral plena após ocorrência 
de evento embólico ou trombo atrial esquerdo em pacientes adequadamente anticoagulados IIa C

Tratamento farmacológico da estenose mitral discreta em pacientes assintomáticos e em 
ritmo sinusal III C
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Tabela 5 - Recomendações para valvuloplastia por cateter-balão na estenose mitral

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com EM moderada a importante, sintomáticos [classe funcional (CF) II, III ou IV], 
com anatomia valvar favorável, na ausência de trombo atrial esquerdo ou insuficiência mitral 
moderada a importante

I A

Pacientes com EM moderada a importante, assintomáticos, com anatomia valvar favorável à 
intervenção percutânea e hipertensão pulmonar (HP) [Pressão sistólica da artéria pulmonar 
(PSAP) > 50 mmHg em repouso ou > 60 mmHg com atividade física], na ausência de 
trombo atrial esquerdo ou insuficiência mitral moderada a importante

I C

Pacientes com EM moderada a importante, sintomáticos (CF III ou IV), com morfologia não 
ideal à valvuloplastia mitral percutânea por cateter-balão (VMCB) e de alto risco ou com 
contraindicação à intervenção cirúrgica

IIa C

Pacientes com EM moderada a importante, assintomáticos, com anatomia valvar favorável 
à intervenção percutânea e fibrilação atrial de início recente, na ausência de trombo atrial 
esquerdo ou insuficiência mitral moderada a importante

IIb C

Pacientes com EM discreta III C

Pacientes com EM moderada a importante na vigência de trombo atrial esquerdo ou 
insuficiência mitral moderada a importante III C
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Tabela 6 - Recomendações para tratamento cirúrgico da estenose mitral

Recomendação Nível de evidência
Pacientes com EM moderada a importante, sintomáticos (CF III ou IV), com 
contraindicações à VMCB I B

Pacientes com EM moderada a importante, sintomáticos (CF III ou IV), em centros sem 
equipe treinada para realização de VMCB I B

Pacientes com EM moderada a importante associada a eventos embólicos recorrentes, 
apesar de adequada anticoagulação IIa C

Tratamento cirúrgico combinado da fibrilação atrial em pacientes com EM moderada a 
importante, sintomática (CF III ou IV), quando indicado tratamento cirúrgico da EM IIa C

Pacientes com EM importante, assintomáticos (CF I ou II), com HP grave 
(PSAP ≥ 80 mmHg), não candidatos à VMCB IIa C

Pacientes com EM discreta III C
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Estenose mitral moderada / importante

Sintomático (CF II - IV)

Hipertensão pulmonar significativa?
PSAP > 50 mmHg em repouso

ou > 60 mmHg ao esforço

Assintomático

Classe I (B)Classe IIa (C)Classe I (A)Classe I (C)Classe IIa (C)

Paciente elegível para VMCB?

Não
Wilkins > 8

Trombo permanente em átrio esquerdo
Insuficiência mitral moderada / importante

CF II - IVCF II

CirurgiaIndicação cirúrgica individualizada
(por exemplo, se PSAP > 80 mmHg)VMCBIndicação cirúrgica se hipertensão

pulmonar grave (PSAP > 80 mmHg)

Paciente elegível
para VMCB?

Acompanhamento clínico

Sim

Sim

SimNão

Não

Fluxograma das estratégias de tratamento intervencionista na estenose mitral moderada e importante

CF: classe funcional; VMCB: valvuloplastia mitral por cateter-balão; PSAP: pressão sistólica da artéria pulmonar.
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Insuficiência mitral

Tabela 7 - Recomendações da ecocardiografia na insuficiência mitral

Recomendação Nível de evidência

ETT no diagnóstico e na avaliação da morfologia e gravidade da insuficiência mitral (IM), seu 
mecanismo etiológico e suas repercussões hemodinâmicas I B

ETT na avaliação periódica semestral ou anual da função ventricular esquerda em pacientes 
com IM moderada ou importante, assintomáticos I C

ETT na reavaliação de pacientes com mudanças de sinais e sintomas I C

ETT após intervenção cirúrgica da valva mitral, como nova avaliação de base I C

ETT para avaliação das alterações hemodinâmicas e adaptação ventricular durante a gravidez I C

ETE perioperatório ou intraoperatório em pacientes com indicação de correção cirúrgica da IM I B

ETE na avaliação de pacientes com IM nos quais o ETT seja inconclusivo I B

Ecocardiografia sob estresse em pacientes com IM importante, assintomáticos, para avaliação 
da tolerância ao esforço e efeitos na pressão pulmonar I C

ETE em pacientes com IM importante, assintomáticos, sob análise para correção cirúrgica 
conservadora IIa C
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ETT na avaliação periódica de rotina em pacientes com IM discreta, assintomáticos, com 
dimensões e função sistólica do ventrículo esquerdo normais III C

ETE na avaliação periódica de rotina ou para investigação em pacientes com IM de valva 
nativa assintomáticos III C

Tabela 8 - Recomendações de cateterismo cardíaco na insuficiência mitral

Recomendação Nível de evidência
Ventriculografia esquerda e medidas hemodinâmicas quando os testes não invasivos 
são inconclusivos em relação à gravidade da IM, função do ventrículo esquerdo (VE) ou 
necessidade de cirurgia

I C

Estudo hemodinâmico quando a pressão da artéria pulmonar é desproporcional à gravidade 
do refluxo mitral na avaliação por testes não invasivos I C

Cineangiocoronariografia antes do tratamento cirúrgico da valva mitral em pacientes com 
fatores de risco para DAC I C

Ventriculografia esquerda e medidas hemodinâmicas em pacientes com IM nos quais a 
cirurgia não é contemplada III C
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Tabela 9 - Recomendações para tratamento farmacológico na insuficiência mitral

Recomendação Nível de evidência

Vasodilatadores intravenosos na IM aguda, importante e sintomática, enquanto aguarda 
definição cirúrgica I B

Diuréticos na IM crônica importante, sintomática e com sinais de congestão, enquanto 
aguarda definição cirúrgica I C

Vasodilatadores orais na IM crônica importante, sintomática, enquanto aguarda definição cirúrgica I B

Digitálicos no controle de frequência ventricular na fibrilação atrial (FA) de alta reposta 
associada à IM crônica importante IIa C

Betabloqueadores para controle de frequência ventricular na FA de alta reposta associada à 
IM crônica importante IIb C

Bloqueadores de canais de cálcio não diidropiridínicos para controle de frequência 
ventricular na FA de alta reposta associada à IM crônica importante IIb C

Vasodilatadores na IM crônica assintomática com função ventricular normal e na ausência de 
hipertensão arterial sistêmica III C
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Tabela 10 - Recomendações para tratamento cirúrgico na insuficiência mitral primária

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com IM crônica importante, sintomáticos (CF II, III ou IV), com fração de ejeção 
(FE) > 30% e diâmetro sistólico final do VE (DsVE) < 55 mm I B

Pacientes com IM crônica importante, assintomáticos, com FE entre 30% e 60% e DsVE ≥ 40 mm I B

A plástica da valva mitral é preferível em relação à substituição valvar nos pacientes com 
IM crônica importante que necessitam de cirurgia, devendo ser realizada em centros com 
experiência no procedimento

I C

Plástica da valva mitral em pacientes com IM crônica por prolapso, importante, assintomáticos, 
com FE ≥ 60% e DsVE < 40 mm, desde que realizada em centros experientes, nos quais a 
taxa de sucesso estimada da plástica é maior que 90%

IIa B

Pacientes com IM crônica importante, assintomáticos, com função ventricular esquerda 
preservada e fibrilação atrial de início recente IIa C

Pacientes com IM crônica importante, assintomáticos, com função ventricular esquerda 
preservada e com HP (PSAP > 50 mmHg em repouso ou > 60 mmHg com exercício) IIa C

Tratamento cirúrgico combinado da fibrilação atrial em pacientes com IM moderada a 
importante, sintomática (CF III ou IV), quando indicado tratamento cirúrgico da IM IIa C
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Plástica da valva mitral em pacientes com IM crônica reumática, importante, assintomáticos, 
com FE ≥ 60% e DsVE < 40 mm, desde que realizada em centros experientes, nos quais a 
taxa de sucesso estimada da plástica é maior que 90%

IIb B

Pacientes com IM crônica importante devido à disfunção ventricular grave (FE < 30%) que 
apresentem sintomas persistentes (CF III ou IV) a despeito de tratamento otimizado para 
insuficiência cardíaca, incluindo estimulação com marcapasso biventricular

IIb C

Pacientes com IM crônica importante, assintomáticos, com FE ≥ 60% e DsVE < 40 mm, 
na ausência de HP ou fibrilação atrial de início recente, nos quais existe dúvida sobre a 
possibilidade de realização de plástica mitral

III C
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Classe IIa (não-reumáticos)
Classe IIb (reumáticos)

Reavaliação
clínico-ecocardiográfica

a cada 6 meses
Plástica mitral

Tratamento clínico

Possibilidade de
plástica?

Plástica mitral (preferencial)
ou

Troca valvar
Classe IIa

Classe IIa

Possibilidade de
preservação do

aparelho subvalar?

HP significativa?
FA de início recente?

FE < 30%
e/ou

DsVE < 55 mm

FE > 30%
e

DsVE ≤ 55 mm

Sintomas?Não

Não
Sim

Classe I

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Insuficiência mitral primária importante

FE < 60%
e/ou

DsVE ≥ 40 mm

FE > 60%
e

DsVE < 40 mm

Função
ventricular?

Função
ventricular?

FE: fração de ejeção; DsVE: diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo; HP: hipertensão pulmonar; FA: fibrilação atrial.

Fluxograma para tratamento cirúrgico da insuficiência mitral
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Estenose aórtica

Tabela 11 - Recomendações da ecocardiografia na estenose aórtica

Recomendação Nível de evidência

Diagnóstico e avaliação da gravidade da estenose aórtica (EAo) e suas repercussões ventriculares I B

Reavaliação de pacientes com mudança de sintomas e sinais I B

Reavaliação de pacientes assintomáticos a cada 6 meses na EAo importante, a cada um ano na 
EAo moderada e a cada 2 a 3 anos na EAo discreta I B

Após intervenção percutânea ou cirúrgica da valva aórtica, como nova avaliação de base I C

Na avaliação das alterações hemodinâmicas e adaptação ventricular durante a gravidez I C

ETE quando as imagens à ETT forem inadequadas para se excluir obstrução subaórtica fixa 
ou dinâmica I B

Ecocardiografia sob estresse para avaliação da EAo na presença de disfunção do VE e gradiente 
médio baixo em repouso para se definir a gravidade da EAo e a presença de reserva contrátil IIa B

Ecocardiografia de esforço para avaliação do comportamento dos gradientes e de sintomas induzidos 
pelo exercício ou respostas anormais de pressão arterial em pacientes com EAo assintomáticos IIb C

Ecocardiografia de esforço em pacientes com EAo sintomáticos III B
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Tabela 12 - Recomendações de cateterismo cardíaco na estenose aórtica

Recomendação Nível de evidência

Cateterismo cardíaco para realização de medidas hemodinâmicas para avaliação 
da gravidade da EAo em pacientes sintomáticos quando os testes não invasivos são 
inconclusivos

I C

Cineangiocoronariografia antes do tratamento cirúrgico da valva aórtica em pacientes com 
fatores de risco para DAC I B

Cineangiocoronariografia antes da intervenção transcateter da valva aórtica em pacientes 
com fatores de risco para DAC I C

Cineangiocoronariografia em pacientes com EAo em quem um autoenxerto pulmonar 
(cirurgia de Ross) é planejado e se a origem da artérias coronarianas não foi identificada por 
técnica não invasiva

IIa C

Cateterismo cardíaco com infusão de dobutamina para avaliação hemodinâmica da EAo na 
presença de disfunção do VE e gradiente baixo IIa C

Cateterismo cardíaco para realização de medidas hemodinâmicas para avaliação da 
gravidade da EAo antes da cirurgia da valva aórtica quando os testes não invasivos são 
adequados e concordandes com os achados clínicos

III C

Cateterismo cardíaco para realização de medidas hemodinâmicas para avaliação da função 
ventricular e da gravidade da EAo em pacientes assintomáticos III C



209

Tabela 13 - Recomendações da ressonância magnética cardiovascular na EAo

Recomendação Nível de evidência
Avaliação de fração de ejeção ou volumes ventriculares limítrofes ou duvidosos pela ecocardiografia IIa B
Planimetria da área valvar aórtica quando há incerteza na gravidade da EAo ou quando outras 
modalidades de imagem tiveram resultados conflitantes IIa B

Avaliação das dimensões da raiz aorta e aorta ascendente IIa B

Tabela 14 - Recomendações para tratamento cirúrgico da estenose aórtica

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com EAo importante, sintomáticos I B

Pacientes com EAo importante que serão submetidos a cirurgia de revascularização 
miocárdica ou a cirurgia da aorta torácica ou outra cirurgia valvar concomitante I C

Pacientes com EAo importante e FE < 50% I C

Pacientes com EAo moderada que serão submetidos a cirurgia de revascularização 
miocárdica ou a cirurgia da aorta torácica ou outra cirurgia valvar concomitante IIa B

Pacientes com EAo importante, assintomáticos, que apresentem resposta anormal no teste de 
esforço (sintomas desproporcionais ao esforço realizado ou hipotensão) IIa C
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Pacientes com EAo importante, assintomáticos, com indicadores de pior prognóstico (área valvar 
< 0,7 cm2, gradiente médio transvalvar aórtico > 60 mmHg e velocidade de jato transvalvar 
aórtico > 5 m/s), desde que o risco cirúrgico do paciente seja baixo

IIa C

Pacientes com EAo importante, assintomáticos, com alto risco de progressão da doença 
(idade avançada, calcificação valvar acentuada, DAC) IIb C

Pacientes com EAo discreta a moderada que serão submetidos a cirurgia de revascularização 
miocárdica e que apresentem preditores de progressão rápida da EAo, como calcificação 
valvar acentuada

IIb C

Pacientes com EAo com gradiente médio < 40 mmHg e disfunção ventricular, mas com 
reserva contrátil IIb C

Pacientes com EAo importante, assintomáticos, com arritmias ventriculares complexas 
durante o teste de esforço IIb C

Pacientes com EAo importante, assintomáticos, com hipertrofia ventricular importante (septo 
e parede posterior > 15 mm) IIb C

Pacientes assintomáticos com EAo que não se encaixem nas indicações acima III B
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Tabela 15 - Recomendações para implante de bioprótese valvar aórtica por cateter

Recomendação Nível de evidência

Pacientes portadores de EAo importante com indicação de cirurgia valvar aórtica, porém 
com contraindicações ao tratamento cirúrgico convencional I B

Como alternativa ao tratamento cirúrgico em pacientes portadores de EAo importante com 
indicação de cirurgia valvar aórtica, porém com alto risco cirúrgico IIa B

Como alternativa ao tratamento cirúrgico em pacientes portadores de EAo importante sem 
contraindicação à cirurgia e sem risco cirúrgico elevado III C

Tabela 16 - Recomendações para valvuloplastia por cateter-balão na estenose aórtica

Recomendação Nível de evidência

Em pacientes hemodinamicamente instáveis, com elevado risco cirúrgico e impossibilidade 
momentânea de realização de implante de bioprótese por cateter, como ponte para o 
tratamento cirúrgico ou para implante de bioprótese aórtica por cateter

IIa C

Como tratamento paliativo em pacientes sintomáticos nos quais o tratamento cirúrgico e o 
implante de bioprótese por cateter estão contraindicados IIb C

Como alternativa ao tratamento cirúrgico ou ao implante por cateter de bioprótese aórtica 
em pacientes adultos portadores de estenose valvar aórtica III B
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Fluxograma - Indicações de tratamento cirúrgico da Eao

CF: classe funcional; FE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; RM: cirurgia do revascularização do miocárdico; Ao: aorta; TE: teste de esforço; 
HVE: hipertrofia de ventrículo esquerdo.

Estenose
aórtica

Tratamento
cirúrgico
de valva
aórtica

Moderada

Importante

Disfunção ventricular
com gradiente baixo e
com reserva contrátil?

Não

Não

Não

Não

Classe IIb

Classe Ib

Classe I

Classe I

Classe IIa

Classe IIa

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sintomático
(CF II, III, IV,
dor torácica,

síncope)

Acompanhamento
clínico

Acompanhamento
clínico

FE < 50% e/ou
programação de RM,

cirurgia da Ao torácica
ou de outras valvas

concomitante?

Alto risco de progressão da
valvopatia

e/ou
arritmias ventriculares

complexas no TE
e/ou

HVE importante (> 15 mm)?

Sintomas ou
hipotensão no TE

e/ou
indicadores de pior
prognóstico, com

baixo risco cirúrgico?
Assintomático

Programação de RM,
cirurgia de Ao torácica

ou de outras valvas
concomitantes?
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Insuficiência aórtica

Tabela 17 - Recomendações de ecocardiografia na insuficência aórtica

Recomendação Nível de evidência

Diagnóstico e avaliação da etiologia e gravidade da insuficiência aórtica (IAo) aguda ou 
crônica e suas repercussões ventriculares I C

Avaliação de dilatação da raiz da aorta I C

Reavaliação periódica anual do tamanho e função do VE em pacientes com IAo 
importante assintomáticos I C

Reavaliação de pacientes com mudança de sintomas e sinais I C

Após intervenção cirúrgica da valva aórtica, como nova avaliação de base I C

Tabela 18 - Recomendações de cateterismo cardíaco na insuficiência aórtica

Recomendação Nível de evidência

Cateterismo cardíaco com aortografia e medida das pressões no VE para avaliação da 
gravidade da regurgitação, função ventricular e dilatação da raiz da aorta quando os testes 
não invasivos são inconclusivos

I B

Cineangiocoronariografia antes da cirurgia valvar aórtica em pacientes com fatores de risco 
para DAC I C
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Cateterismo cardíaco com aortografia e medida de pressões no VE para avaliação da função 
ventricular, dilatação da aorta e gravidade da regurgitação antes da cirurgia valvar aórtica 
quando os testes não invasivos são adequados e concordantes com os achados clínicos e a 
cineangiocoronariografia não é necessária

III C

Cateterismo cardíaco com aortografia e medida das pressões no VE para avaliação da função 
ventricular e da gravidade da regurgitação em pacientes assintomáticos quando os testes não 
invasivos são adequados

III C

Tabela 19 - Recomendações do uso da ressonância magnética cardiovascular na insuficiência aórtica

Recomendação Nível de evidência

Avaliação de FE ou volumes ventriculares limítrofes ou duvidosos pela ecocardiografia IIa B

Quando há incerteza na gravidade da IAo ou quando outras modalidades de imagem 
tiverem resultados conflitantes IIa B

Avaliação das dimensões da raiz aorta e aorta ascendente IIa B
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Tabela 20 - Recomendações sobre uso de vasodilatadores em insuficiência aórtica

Recomendação Nível de evidência

De forma regular para pacientes com IAo importante que apresentam sintomas ou disfunção 
ventricular esquerda quando existem contraindicações ao tratamento cirúrgico I B

Para uso de curto prazo como ponte para o tratamento cirúrgico em pacientes com IAo importante 
sintomáticos, com ou sem disfunção ventricular esquerda, candidatos à intervenção cirúrgica I C

Como terapêutica de longo prazo em pacientes com IAo importante assintomáticos que 
apresentem dilatação do ventrículo esquerdo, com função ventricular preservada IIb B

Como terapêutica de longo prazo em pacientes com IAo discreta a moderada e função 
sistólica normal do ventrículo esquerdo, na ausência de hipertensão arterial sistêmica III B

Como substituição à cirurgia em pacientes com IAo importante que apresentem indicação 
de intervenção cirúrgica, sem contraindicações ao procedimento III C

Tabela 21 - Recomendações para tratamento cirúrgico na insuficiência aórtica

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com IAo importante sintomáticos I B

Pacientes com IAo importante, assintomáticos, com FE < 50% em repouso I B

Pacientes com IAo importante que serão submetidos concomitantemente a cirurgia de 
revascularização miocárdica ou cirurgia da aorta ou de outras valvas cardíacas I C
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Pacientes com IAo importante aguda ou agudizada de qualquer etilogia levando a 
insuficiência cardíaca aguda I B

Pacientes com IAo de etiologia não reumática, importante, assintomáticos, com FE ≥ 50%, mas 
com diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo (DdVE) > 75 mm ou DsVE > 55 mm IIa B

Pacientes com IAo de etiologia reumática, importante, assintomáticos, com FE ≥ 50%, mas 
com DdVE > 75 mm ou DsVE > 55 mm IIb B

Pacientes com IAo importante, assintomáticos, com FE ≥ 50%, mas com DdVE 70-75 mm 
ou DsVE 50-55 mm, associado a evidência de resposta anormal ao exercício IIb C

Pacientes com IAo moderada que serão submetidos concomitantemente a cirurgia de 
revascularização miocárdica ou cirurgia da aorta ou de outras valvas cardíacas IIb C

Pacientes com IAo importante, assintomáticos, com FE ≥ 50% e com DdVE < 70 mm e 
DsVE < 50 mm III B
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Fluxograma de indicação de tratamento cirúrgico em pacientes com insuficiência aórtica

CF: classe funcional; FE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; RM: cirurgia de revascularização do miocárdio; Ao: aorta; DdVE: diâmentro diastólico final 
do ventrículo; DsVE: diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo.

Moderada

Importante

Agudo ou agudizada,
levando a insuficiência

cardíaca aguda

Tratamento
cirúrgico
da valva
aórtica

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sintomático
(CF II, III, IV)
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DsVE > 50-55 mm

+
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Acompanhamento
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Programação de RM,
cirurgia da Ao torácica
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Assintomático
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aórtica

Classe IIb

Classe I

Classe I

Classe I

Classe IIb

Classe IIb
(reumáticos)

Classe IIa
(não-reumáticos)



218
DIRETRIZ BRASILEIRA DE VALVOPATIAS – SBC 2011
I DIRETRIZ INTERAMERICANA DE VALVOPATIAS – SIAC 2011

Profilaxia tromboembolismo

Tabela 22 - Recomendação para profilaxia de tromboembolismo na doença valvar com valva nativa

Recomendação Nível de evidência

Profilaxia antitrombótica com anticoagulantes orais em pacientes com doença valvar e ritmo de FA I B

Profilaxia antitrombótica com anticoagulantes orais em pacientes com doença valvar e 
episódio prévio de teste de esforço (TE) em ritmo sinusal I B

Anticoagulação na presença de trombo em átrio esquerdo I B

Anticoagulação em paciente com átrio esquerdo ≥ 55 mm na presença de contraste 
espontâneo em ritmo sinusal IIa C

Profilaxia antitrombótica com aspirina em pacientes com doença valvar e ritmo de FA com 
contraindicação aos anticoagulantes orais IIa B

Associação de aspirina em pacientes com doença valvar em ritmo de FA com episódio de TE 
na vigência de anticoagulação oral com International Normalized Ratio (INR) adequado IIa C

Profilaxia antitrombótica com anticoagulantes orais em pacientes com doença valvar em 
ritmo sinusal e sem evidência de TE prévio, trombo atrial ou contraste espontâneo III C
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Profilaxia febre reumática

Tabela 23 - Recomendações para profilaxia da febre reumática primária

Recomendação Nível de evidência

Benzilpenicilina G benzatina para pacientes com amigdalite estreptocócica I A

Benzilpenicilina G benzatina para pacientes com suspeita de amigdalite estreptocócica, 
mesmo sem confirmação diagnóstica I B

Antibioticoterapia por via oral para pacientes com amigdalite estreptocócica em pacientes 
alérgicos à penicilina I C

Antibioticoterapia por via oral para pacientes com amigdalite estreptocócica em pacientes 
não alérgicos à penicilina IIa C

Realização de testes rápidos para a detecção de estreptococos em orofaringe para decisão 
sobre tratamento com penicilina IIa B

Realização de cultura de orofaringe em pacientes com suspeita de amigdalite para decisão 
sobre tratamento com penicilina III C
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Tabela 24 - Recomendações para profilaxia secundária da febre reumática

Recomendação Nível de evidência

Benzilpenicilina G benzatina de 15 em 15 dias nos dois primeiros anos após o surto e de 21 
em 21 dias nos anos subsequentes I B

Benzilpenicilina G benzatina até os 18 anos, ou 5 anos após o último surto, em pacientes 
com febre reumática (FR) sem cardite I B

Benzilpenicilina G benzatina até os 25 anos, ou 10 anos após o último surto, em pacientes 
com FR com cardite, mas sem sequelas cardíacas ou apenas com sequelas discretas, desde 
que não sejam lesões valvares estenóticas

I B

Benzilpenicilina G benzatina até os 40 anos em pacientes com FR com cardite e sequelas 
importantes ou cirurgia cardíaca para correção de valvopatia reumática I C

Benzilpenicilina G benzatina após os 40 anos em pacientes com exposição ocupacional a 
estreptococos I C

Sulfadiazina para antibioticoprofilaxia da FR em pacientes alérgicos à penicilina I C

Antibioticoprofilaxia via oral para pacientes com FR não-alérgicos à penicilina IIa C

Eritromicina como antibioticoprofilaxia para pacientes com FR alérgicos à penicilina e às sulfas IIb C

Suspensão da antibioticoprofilaxia para FR após a realização de cirurgia cardíaca com 
implante de prótese(s) valvar(es), mesmo com demais valvas sem lesão aparente III C
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Profilaxia endcardite infecciosa

Tabela 25 - Pacientes/situações com risco de endocardite infecciosa grave

Prótese cardíaca valvar

Valvopatia corrigida com material protético

Antecedente de endocardite infecciosa

Valvopatia adquirida em paciente transplantado cardíaco

Cardiopatia congênita cianogênica não corrigida

Cardiopatia congênita cianogênica corrigida que evolui com lesão residual

Cardiopatia congênita corrigida com material protético
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Tabela 26 - Probabilidade de bacteremia em procedimentos dentários

Com alta probabilidade de bacteremia significativa Sem alta probabilidade de bacteremia significativa

Procedimentos que envolvem a manipulação de 
tecido gengival, região periodontal ou perfuração da 
mucosa oral

Anestesia local em tecido não infectado

Radiografia odontológica

Colocação ou remoção de aparelhos ortodônticos

Ajuste de aparelhos ortodônticos

Colocação de peças em aparelhos ortodônticos

Queda natural de dente-de-leite

Sangramento oriundo de trauma da mucosa oral ou lábios

Tabela 27 - Profilaxia antibiótica de endocardite infecciosa em valvopatas

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com risco elevado para endocardite infecciosa (EI) grave e que serão submetidos a 
procedimentos odontológicos de alta probabilidade de bacteremia significativa I C

Pacientes com valvopatia ou cardiopatia congênita sem risco elevado de EI grave e que serão 
submetidos a procedimentos odontológicos de alta probabilidade de bacteremia significativa IIa C
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Pacientes com risco elevado para EI grave e que serão submetidos a procedimentos 
genitourinários ou gastrointestinais associados a lesão de mucosa IIa C

Pacientes com risco elevado para EI grave e que serão submetidos a procedimentos 
esofágicos ou do trato respiratório associado a lesão de mucosa IIa C

Pacientes com valvopatia ou cardiopatia congênita sem risco elevado de EI grave 
e que serão submetidos a procedimentos odontológicos sem alta probabilidade de 
bacteremia significativa

IIb C

Pacientes com valvopatia ou cardiopatia congênita sem risco elevado de EI grave e que 
serão submetidos a procedimentos genitourinários ou gastrointestinais associados a lesão 
de mucosa

IIb C

Pacientes com valvopatia ou cardiopatia congênita sem risco elevado de EI grave e que serão 
submetidos a procedimentos esofágicos ou do trato respiratório associado a lesão de mucosa IIb C

Pacientes com comunicação interatrial (CIA) isolada, com comunicação interventricula (CIV) 
ou persistência do canal arterial (PCA) corrigidas e sem fluxo residual, com prolapso da valva 
mitral (PVM) sem regurgitação, após cirurgia de revascularização miocárdica ou após colocação 
de stents, com sopros cardíacos inocentes, portadores de marcapasso ou cardiodesfibrilador 
implantável (CDI), com doença de Kawasaki ou FR sem disfunção valvar, que serão submetidos 
a procedimentos odontológicos, do trato respiratório, genitourinário ou gastrointestinal

III C

Pacientes submetidos a procedimentos que não envolvam risco de bacteremia III C
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Tabela 28 - Esquemas de profilaxia para endocardite infecciosa antes de procedimentos dentários

Via de administração Medicação
Dose única 30 a 60 minutos antes do procedimento

Criança Adulto

Oral Amoxicilina 50 mg/Kg 2 g

Oral
(Alergia à penicilina)

Clindamicina 20 mg/Kg 600 mg

Cefalexina 50 mg/Kg 2 g

Azitromicina ou claritromicina 15 mg/Kg 500 mg

Parenteral
(IV ou IM*)

Ampicilina 50 mg/Kg 2 g

Cefazolina ou ceftriaxone 50 mg/Kg 1 g

Parenteral (IV ou IM*)
(alergia à penicilina)

Clindamicina 20 mg/kg 600 mg

Cefazolina ou ceftriaxone 50 mg/kg 1 g

IV: via intravenosa; IM*: via intramuscular.
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Tabela 29 - Esquemas de profilaxia para endocardite infecciosa antes de procedimentos do trato gastrointestinal e trato genitourinário

Via de administração Medicação
Dose única 30 minutos antes do procedimento

Criança Adulto

Parenteral (IV) Ampicilina* + Gentamicina
50 mg/Kg 2 g

1,5 mg/Kg

Parenteral (IV) - alergia à 
penicilina Vancomicina + Gentamicina

20 mg/Kg 1 g

1,5 mg/Kg

*Obs: fazer esforço com 1,0 g 6 horas após o procedimento. IV: intravenoso.
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ECG: eletrocardiograma; ECO: ecocardiograma; RMC: ressonância magnética cardíaca; CAT: cateterismo cardíaco; DAC: doença arterial coronariana.

Figura 1 - Fluxograma de avaliação diagnóstica da miocardite

Suspeita de clínica de 
miocardite

– Biomarcadores (inflamação, necrose 
miocárdica, doenças infecciosas e autoimunes)
– ECG; ECO; RMC

Indicação Nível I 
ou IIa de biópsia 
endomiocárdica

Análise histológica + 
imuno-histoquímica + 

pesquisa viral

Biópsia endomiocárdica 
do ventrículo direito

CAT com DAC 
negativo
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Manifestações clínicas

1. Dilatação e disfunção ventricular assintomática (subaguda)

2. Manifestações clínicas agudas de insuficiência cardíaca descompensada, fulminante com quadro de choque cardiogênico

3. Dor precordial, mimetizando doença coronariana

4. Palpitações

5. Síncope ou lipotímia

6. Morte súbita (MS)

7. Formas mais específicas: (1) rash, febre, eosinofilia periférica sugerem miocardite por hipersensibilidade; (2) cardiomiopatia 
dilatada associada com timoma, distúrbios autoimunes, taquicardia ventricular ou bloqueios avançados sugerem miocardite de 
células gigantes; (3) arritmias ventriculares e bloqueios avançados também podem estar presentes na sarcoidose

Indicação Recomendação Nível de evidência

Investigação de doenças inflamatórias sistêmicas na miocardite aguda I C

Troponina como diagnóstico e prognóstico na miocardite aguda IIa B

Marcadores inflamatórios inespecíficos [velocidade de hemossedimentação (VHS), proteína C 
reativa (PCR), leucometria] para diagnóstico na miocardite aguda IIa C

Sorologias virais IIb B
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Alterações eletrocardiográficas na miocardite

Fase aguda

1. Distúrbios de repolarização e bloqueios atrioventriculares

2. Infra ou supradesnível do segmento ST de região cardíaca específica ou difusa (onda Q, pior prognóstico)

3. Arritmias supraventriculares ou ventriculares (frequentes)

Fase subaguda ou crônica (pior prognóstico)

4. Sobrecarga ventricular

5. Bloqueio de ramo esquerdo

6. Supradesnível do segmento ST difuso e infra do segmento PR (perimiocardite)

Tabela 1 - Recomendações de eletrocardiograma para avaliação de miocardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Eletrocardiograma (ECG) na suspeita de miocardite I C
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Tabela 2 - Recomendações de ecocardiograma para avaliação de miocardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Ecocardiograma (ECO) para avaliação funcional I B

ECO no auxílio a biópsia endomiocárdica (BEM) IIa C

Tabela 3 - Recomendações de ressonância magnética cardíaca (RMC) na avaliação de miocardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

RMC na avaliação da função, geometria e morfologia ventricular na suspeita de miocardite 
aguda, subaguda e crônica I B

RMC na investigação diagnóstica de miocardite aguda, crônica e/ou suspeita de miocardite prévia IIa B

RMC no acompanhamento de 4 semanas a 12 semanas do episódio agudo IIa C

RMC na miocardite fulminante com instabilidade hemodinâmica III B

Tabela 4 - Recomendações de angiotomografia de coronárias na avaliação de miocardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

AngioTC de coronárias para exclusão de coronariopatia obstrutiva grave na 
investigação de miocardite IIa C
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Tabela 5 - Recomendações de cintilografia miocárdica na avaliação de miocardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Cintilografia com Gálio na pesquisa de miocardite IIb B

Tabela 6 - Indicações de biópsia endomiocárdica

Indicação Recomendação Nível de evidência

Insuficiência cardíaca (IC) de início recente (< 2 semanas), sem causa definida, não responsiva 
ao tratamento usual e com deterioação hemodinâmica I B

IC de início recente (2 semanas a 3 meses), sem causa definida e associada a arritmias 
ventriculares ou bloqueios atrioventriculares de segundo ou terceiro graus I B

IC com início (> 3 meses e < 12 meses), sem causa definida e sem resposta à terapia-padrão otimizada IIa C

IC decorrente de cardiomiopatia dilatada de qualquer duração, com suspeita de reação alérgica  
e/ou eosinofilia IIa C

Arritmias ventriculares sem causa definida IIb C
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Tabela 7 - Patologia

Miocardite fulminante

A miocardite fulminante tem como causa mais comum uma miocardite linfocítica 
difusa, com edema intersticial e miocitólise, com boa resposta ao tratamento 

imunossupressor. O diagnóstico diferencial através da BEM com miocardite de células 
gigantes ou miocardite eosinofílica necrotizante tem importância prognóstica

Miocardite de células gigantes Inflamação crônica difusa acompanhada de células gigantes, ocorrendo usualmente em 
pacientes com outras doenças autoimunes

Miocardite necrotizante eosinofílica É uma condição rara, com infiltrado inflamatório difuso, predomínio de eosinófilos e 
extensa necrose

Miocardite aguda A BEM revela diferentes intensidades de inflamação, geralmente um infiltrado linfo-histiocitário, 
edema intracelular e intersticial, com presença de miocitólise focal ou difusa

Miocardite crônica ativa

É a forma frequente de miocardite em adultos. A BEM mostra miocardite linfocítica ativa ou 
borderline, alterações degenerativas da fibra com hipertrofia e fibrose intersticial. A contagem 
de linfócitos pode melhorar a acuidade do diagnóstico: mais de 7 linfócitos/mm2 miocardite 

discreta e mais de 14 mm2 de miocardite moderada

Doenças de depósito Colorações específicas para amiloide, ferro, mucopolissacarídeos e outras devem ser 
realizadas. A microscopia eletrônica auxilia e muitas vezes confirma o diagnóstico

Cardiotoxicidade
A microscopia eletrônica é fundamental para diagnosticar precocemente as alterações, 
como as induzidas por antraciclina, com extensa lise miofibrilar, ruptura mitocondrial e 

vacuolização intramiócito, gradação de toxicidade
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Tabela 8 - Podemos estabelecer o diagnóstico de miocardite através de um escore de pontos que combina a expressão do antígeno 
de histocompatibilidade (HLADR) com a presença de infiltrado inflamatório

Pontos Critério

0 Ausência ou leve detecção de HLADR em células endoteliais e intersticiais

1 Presença focal de HLADR em células endoteliais e intersticiais

2 Presença multifocal de HLADR restrita às células endoteliais

3 Presença de HLADR difusa nas células endoteliais e focal nos cardiomiócitos

4 Presença de HLADR difusa nas células endoteliais e cardiomiócitos

Tabela 9 - Indicação de imuno-histoquímica para o diagnóstico de miocardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Imuno-histoquímica com HLADR tipo I e II na investigação diagnóstica de inflamação miocárdica I B

Imuno-histoquímica para pesquisa e contagem de infiltrado por linfócitos T, B e macrófagos I B
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Tabela 10 - Recomendações de medidas não farmacológicas na miocardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Ingestão de 2 a 3 g de sódio/dia em pacientes com IC I C

Restrição hídrica de 1000 a 1500 ml/dia em pacientes com IC I C

Vigilância do peso corpóreo, evitando caquexia e obesidade IIa C

Vacinação fora de atividade de doença IIa C

Exercícios durante ou até 6 meses após a fase aguda III C

Uso de anti-inflamatórios não hormonais na fase aguda ou na permanência de disfunção 
ventricular na fase crônica III C

Tabagismo III A

Tabela 11 - Recomendações de medidas farmacológicas gerais na miocardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Inibidores da enzima de conversão (IECA) e bloqueadores do receptor da angiotensina (BRA) 
em todos os pacientes, salvo contraindicações I C

Betabloqueadores (BB) com disfunção ventricular I C

Anticoagulante oral (ACO) na fiblilação atrial (FA) paroxística ou permanente I C

IECA/BRA após normalização da função ventricular IIa C

BB após normalização da função ventricular IIa C
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Figura 2 - Fluxograma terapêutico da miocardite viral
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Tabela 12 - Indicações da terapêutica imunossupressora na miocardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Na presença de miocardite positiva – por células gigantes, doenças autoimunes, sarcoidose e 
hipersensibilidade – associada a disfunção ventricular I B

Na presença de miocardite positiva com pesquisa viral negativa, comprovada por biópsia 
endomiocárdica, em pacientes com insuficiência cardíaca crônica, com objetivo de melhora 
clínica e da função ventricular

IIa B

Na IC aguda não responsiva à terapêutica usual III C

Tabela 13 - Terapêutica imunossupressora com prednisona e azatioprina

Prednisona

Primeiras 4 semanas 1 mg/Kg/dia

5 a 12 semanas Reduzir a posologia em 0,08 mg/kg/semana

13 a 20 semanas Manter a dose em 0,3 mg/kg/dia

21 a 24 semanas Reduzir a dose em 0,08 mg/kg/semana

Azatioprina

1 a 24 semanas 2 mg/kg/dia
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Tabela 14 - Recomendação terapêutica de antiviral com imunoglobulina nas miocardites

Indicação Recomendação Nível de evidência

Na presença de miocardite positiva com pesquisa viral positiva para adenovírus, 
citomegalovírus (CMV) e parvovírus-B19, comprovada por biópsia endomiocárdica com 
objetivo de melhora clínica e da função ventricular

IIa B

Na presença de miocardite positiva com pesquisa viral positiva para adenovírus, 
enterovírus e parvovírus-B19, comprovada por biópsia endomiocárdica em pacientes 
com IC crônica, com objetivo de melhora clínica e da função ventricular

IIb B

Uso de imunoglobulina em pacientes com IC aguda não responsiva a terapêutica III C

Tabela 15 - Recomendação de utilização de pentoxifilina como imunomodulador

Indicação Recomendação Nível de evidência

Utilização de pentoxifilina na cardiomiopatia inflamatória crônica ou cardiomiopatia 
periparto, para melhora clínica e da função ventricular IIb B
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Situações especiais

Tabela 16 - Tratamento de arritmias e prevenção de MS na miocardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Implante de marcapasso transvenoso provisório em pacientes com bradicardia sintomática e/ou 
bloqueio atrioventricular (AV) durante a fase aguda da miocardite I C

Terapêutica com betabloqueador em doses otimizadas para prevenção de MS em pacientes 
com miocardite I A

Implante de cardiodesfibrilador (CDI) na Prevenção Primária de MS em pacientes com 
cardiomiopatia dilatada na fase crônica da miocardite, classe funcional (CF) II-III, com fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) ≤ 35% e expectativa de vida de pelo menos 1 ano

IIa A

Implante de CDI na prevenção primária de MS em pacientes com cardiomiopatia dilatada na 
fase crônica da miocardite (> 6 meses), CF III-IV, QRS ≥ 150 ms, com FEVE ≤ 35%, para os 
quais tenha sido indicada terapia de ressincronização cardíaca (TRC) e expectativa de vida de 
pelo menos 1 ano

IIa B

Terapia antiarrítmica com amiodarona na taquicardia ventricular no sostenida (TVNS) 
sintomática ou taquicardia ventricular (TV) sustentada durante a fase aguda de miocardite IIa C

Atividade física durante a fase aguda da miocardite III C

Indicação de CDI nas fases aguda e subaguda de miocardite (> 6 meses) III C
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Tabela 17 - Indicações na miocardite fulminante

Indicação Recomendação Nível de evidência

Suporte hemodinâmico e com dispositivos de assistência ventricular temporários na suspeita 
de miocardite em sua forma fulminante, no insucesso terapêutico com drogas vasoativas e 
balão intra-aórtico

I B

Transplante cardíaco em situação de prioridade, para pacientes que não apresentam 
melhora clínica e hemodinâmica, a despeito do tratamento instituído I B

Suporte circulatório com dispositivos de longa permanência quando não ocorre melhora do 
quadro clínico e hemodinâmico mesmo com suporte temporário por mais de 10 dias I B

Realização de biópsia endomiocárdica na apresentação fulminante de miocardite I C

Utilização de imunoglobulina endovenosa em pacientes com apresentação clínica 
de miocardite fulminante, após comprovação de infecção viral por meio de biópsia 
endomiocárdica, não responsiva às medidas de suporte iniciais

IIb B

Indicação de terapêutica imunossupressora em pacientes com preseça clínica de miocardite 
fulminante, após comprovação de inflamação e ausência viral por meio de biópsia 
endomiocárdica, não responsiva às medidas de suporte iniciais

IIb B
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Tabela 18 - Indicações para o diagnóstico de Takotsubo

Indicação Recomendação Nível de evidência

Cinecoronariografia em pacientes com suspeita diagnóstica de síndrome de Takotsubo com 
apresentação clínica com dor precordial e supradesnivelamento do segmento ST I C

Ecocardiograma transtorácico para avaliação diagnóstica inicial de suspeita de síndrome de Takotsubo I C

Ressonância nuclear magnética (RNM) para confirmação diagnóstica de síndrome de 
Takotsubo quando houver dissociação entre anormalidades segmentares com lesões na 
anatomia coronariana

I C

Tabela 19 - Indicações para o diagnóstico e tratamento da miocardite chagásica

Indicação Recomendação Nível de evidência

Teste sorológico (2 técnicas distintas) para o diagnóstico de miocardite chagásica em crianças 
acima de 7 meses de idade I C

Pesquisa do T. cruzi (por biópsia endomiocárdica, de lesão de pele ou de outro órgão quando 
houver acometimento) em casos de reativação de miocardite chagásica I C

Tratamento específico com benzonidazol em casos de reativação de miocardite chagásica I C

Tratamento com alopurinol na ausência de disfunção ventricular em pacientes com reativação 
de miocardite chagásica IIa C

Teste sorológico de rotina para diagnóstico de reativação da infecção do T. cruzi IIb C
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Tabela 20 - Miocardites e correlação dos seus cenários clínicos e prognósticos

Cenário clínico Prognóstico

Síndrome semelhante ao infarto agudo do miocárdio 
com coronárias normais Bom, se a miocardite linfocítica está presente na biópsia

IC com comprometimento hemodinâmico Bom na miocardite linfocítica fulminante, mas o suporte pode envolver terapia 
inotrópica ou assistência circulatória mecânica

IC com dilatação do ventrículo esquerdo (VE) e novas 
arritmias ventriculares, bloqueios avançados ou ausência 
de resposta ao tratamento usual em 1 a 2 semanas

Ruim, alta probabilidade de morte ou necessidade de transplante cardíaco 
se miocardite de células gigantes é encontrada na biópsia. Caso se encontre 
sarcoidose, aumenta o risco da necessidade de marca-passo ou desfibrilador

IC com dilatação do VE sem arritmias ventriculares 
ou bloqueios avançados

Bom nos primeiros anos, mas com o risco de progressão tardia da doença com 
IC e cardiomiopatia caso genoma viral esteja presente

IC com eosinofilia Ruim

Pericardites

Classificação das pericardites

• Pericardite aguda

• Pericardite crônica
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• Derrame pericárdico e tamponamento cardíaco

• Pericardite constritiva

• Pericardite recorrente

Causas de pericardite

Infecciosas

Viral (cocksackie, herpes, enterovírus, CMV, vírus da imunodeficiência humana (HIV), Epstein-Barr (EBV), varicela, rubéola, influenza 
etc.)

Bacteriana (pneumococo, meningococo, hemophilus, chlamydia, micobactérias, micoplasma, leptospira etc.)

Fúngica (cândida, histoplasma)

Parasitária (toxoplasma, entamoeba hystolitica etc.)

Doenças do sistema autoimune

Lupus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, febre reumática, esclerodermia, espondilite anquilosante, esclerose sistêmica, 
dermatomiosite, periarterite nodosa, polimiosite, poliarterite nodosa, púrpura trombocitopênica, síndrome pós-cardiotomia e 
pós-infarto do miocárdio, dentre outras

Doenças de órgãos adjacentes

Miocardites, infarto do miocárdio, dissecção aórtica, infarto pulmonar, pneumonia, empiema, doenças do esôfago, hidropericárdio 
na IC, síndromes paraneoplásicas
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Doenças metabólicas

Insuficiência renal (uremia), diálise, mixedema, doença de Addison, cetoacidose diabética

Doenças neoplásicas

Primárias: mesotelioma, sarcoma, fibroma, lipoma e outros

Secundárias: neoplasias de pulmão, mama, estômago e cólon, leucemia e linfoma, melanoma, sarcoma, dentre outras

Trauma

Direto: ferimento penetrante de tórax, perfuração de esôfago, corpo estranho

Indireto: trauma de tórax não penetrante, irradiação mediastinal

Outras situações ou síndromes

Síndromes de injúria pericárdica e miocárdica, doença inflamatória de Bowel, síndrome de Loffler, síndrome de Stevens-Johnson, 
aortite de células gigantes, síndrome eosinofílica, pancreatite aguda, gravidez, dentre outras

Idiopática
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DP: derrame pericárdico; RMC: ressonância magnética cardíaca; AINH: anti-inflamatório não hormonal; RT: realce tardio; TnI: Troponina I.

Diagnóstico clínico

DP
leve a moderado

DP Tamponamento 
com ou sem

Tamponamento

Disfunção
do VE

Pericardite de alto risco:
Elevação de TnI

Pericardite recorrente
Trauma

Uso de anticoagulantes
Suspeita de purulenta
Derrame volumoso

NÃO SIM

Internação
hospitalar

Internação
hospitalar

Tratamento
ambulatorial

Suspeita de Pericardite:
Dor típica

Atrito pericárdico

RMC RT +/-Ecocardiograma
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Marcadores laboratoriais

Marcadores de necrose miocárdica

1. Mais frequente a elevação de troponina I (TnI) do que de Creatinoquinase fração MB (CK-MB)

2. A elevação da TnI é marcador de comprometimento miocárdico associado (miopericardite)

Marcadores de atividade inflamatória

1. VHS, leucocitose e PCR encontram-se elevados em aproximadamente 75% dos pacientes

2. Tendem a normalizar ao fim de duas semanas

3. Valores persistentemente elevados indicam a necessidade de terapêutica anti-inflamatória prolongada e maior risco de 
recorrência da pericardite

BNP/NT-proBNP

1. Podem estar elevados em doenças pericárdicas (sem estudos que comprovem)
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Indicações de marcadores laboratoriais na pericardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Dosagem de PCR para diagnóstico e seguimento de pericardite aguda I B

Dosagem de hormônios tireoidianos, autoanticorpos e avaliação de função renal na 
investigação etiológica de pericardite aguda I C

Dosagem de troponina para diagnóstico de pericardite aguda IIa C

Dosagem de CK-MB para diagnóstico de pericardite aguda IIb C

Dosagem de BNP/NT-proBNP para auxiliar no diagnóstico diferencial entre pericardite 
constritiva e cardiomiopatia restritiva IIb C

Dosagem de BNP/NT-proBNP para diagnóstico de pericardite aguda III C

Alterações eletrocardiográficas na pericardite

Estágio I: supradesnível do segmento ST côncavo e difuso, exceto em aVR e V1, aonde ocorre infradesnível; onda T apiculada, com 
leve aumento da amplitude; infradesnível do segmento PR (exceto em aVR, aonde ocorre supradesnível). Essas alterações 
acontecem em mais de 80% dos casos

Estágio II: normalização do segmento ST e PR, além do achatamento da onda T

Estágio III: inversão da onda T difusa, simulando isquemia miocárdica

Estágio IV: retorno à normalidade da onda T. Pode ocorrer semanas ou meses após o evento inicial
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Indicação de eletrocardiograma na pericardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Eletrocardiograma para diagnóstico de pericardite aguda I C

Indicação de radiografia de tórax nas afecções pericárdicas

Indicação Recomendação Nível de evidência

Radiografia de tórax como complementação diagnóstica na suspeita clínica de afecções pericárdicas I C

Ecocardiograma

Derrame pericárdico

Leve < 10 mm

Moderado Entre 10 e 20 mm

Grave > 20 mm
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Tamponamento cardíaco

1. Dilatação das cavas com pouca variação respiratória

2. Colapso diastólico da parede livre do ventrículo direito (VD), do átrio direito (AD), do átrio esquerdo e raramente do VE

3. Colapso do AD é um sinal mais sensível de tamponamento

4. Colpapso do VD dura > 1/3 da diástole é o mais específico

Pericardite constritiva
1. Movimentação anormal do septo interventricular
2. Aumento moderado biatrial do fluxo restritivo
3. Variação respiratória maior que 25% na velocidade do fluxo mitral
4. Presença de velocidade normal da onda e’ ao Doppler tecidual (> 8 cm/seg)

Indicações de ecocardiograma na pericardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Ecodopplercardiograma para o diagnóstico de afecções pericárdicas I B

Ecodopplercardiograma para a monitoração da pericardiocentese nas afecções pericárdicas I B

Ecodopplercardiograma para o acompanhamento de afecções pericárdicas I C
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Indicações da tomografia computadorizada do coração na pericardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pericardite aguda (apresentação aguda tipo infarto ou associada a quadro viral agudo ou 
subagudo; < 3 meses) IIa B

Pericardite crônica > 3 meses IIa C

Pericardite constritiva com suspeita de calcificação pericárdica associada IIa B

Pericardite constritiva sem suspeita de calcificação pericárdica associada IIb C

Indicações da RMC na pericardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pericardite aguda (apresentação aguda tipo infarto ou associada a quadro viral agudo ou 
sub-agudo; < 3 meses)

IIa B

Pericardite crônica > 3 meses IIa B

Pericardite constrictiva sem suspeita de calcificação pericárdica associada IIa B

Pericardite constrictiva com suspeita de calcificação pericárdica associada IIa C
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Medicina nuclear

1. Diagnóstico diferencial em pacientes atendidos com dor torácica e alterações eletrocardiográficas sem curva enzimática 
características, em especial na ausência de RMC disponível ou em pacientes com contraindicações à RMC

2. Diagnóstico de pericardite por Bacilo de Koch (BK) em atividade

3. Diagnóstico de pericardite em pacientes com doenças sistêmicas como meningite, sepse pneumocócica, artrite reumatoide, lúpus

4. Acompanhamento de pacientes com pericardite induzida por quimioterápicos ou radioterapia

5. Suspeita clínica de pericardite em que há indefinição diagnóstica após investigação com ecocardiograma e RMC

Indicações de pericardiocentese com biópsia pericárdica

Indicação Recomendação Nível de evidência

Na suspeita de tuberculose, neoplasia ou etiologia bacteriana ou fúngica I B

Associada à videopericardioscopia para aumentar a sensibilidade diagnóstica I B

No diagnóstico de derrames pericárdicos importantes assintomáticos IIa B
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DP: derrame pericárdico; AINH: anti-inflamatório não hormonal.

Figura 4 - Fluxograma de indicação de pericardiocentese e biópsia pericárdica

Pericardite aguda

Ecocardiograma

DP Moderado

S/Tamponamento

Resolução Purulento > 3 semanas

AINH Pericardiocentese Pericardiocentese
+ Biópsia

DP > 20 mm

S/Tamponamento C/TamponamentoC/Tamponamento

Purulento Neoplásico Recidiva

Pericardiocentese Pericardiocentese
+ Biópsia
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Análise histológica

Pericardite fibrinosa
Graus variados de espessamento por edema, discreto infiltrado inflamatório e fibrina na 

superfície, com espessamento do colágeno e tecido de granulação nos casos mais crônicos. 
Por vezes há proliferação exuberante de células mesoteliais

Pericardite fibrino-purulenta Infiltrado neutrofílico, por vezes formando abscessos, em meio a fibrina e restos celulares na 
superfície serosa. O encontro do agente etiológico é frequente

Pericardite crônica inespecífica Infiltrado linfo-histiocitário associado a fibrose de grau variável. Acredita-se que pode estar 
associada à infecção viral

Pericardite hemorrágica
Encontrada em associação com pericardites agudas, é acompanhada de componente 
hemorrágico expressivo. As principais causas são: tuberculose, infiltração neoplásica e 

cirurgia cardíaca

Pericardite granulomatosa
O principal agente causal é a tuberculose, mas também micobactérias atípicas e fungos 
como histoplasma e cândida. Na tuberculose, é comum necrose caseosa, e pode evoluir 

para pericardite constritiva

Pericardite constritiva
É o resultado da cicatrização de uma pericardite prévia. Caracteriza-se por espessamento 

fibroso acentuado e aderências entre os folhetos visceral e parietal. Às vezes coexiste 
calcificação extensa ou em placas

Pericardite pós-infarto do miocárdio 
e síndrome de Dressler

Admite-se que a vizinhança com o miocárdio necrótico possa causar inflamação do 
pericárdio pós-infarto do miocárdio, que quando ocorre tardiamente é denominado de 

síndrome de Dressler. A histologia é uma pericardite crônica inespecífica
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Indicação de imuno-histoquímica para o diagnóstico de pericardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Imuno-histoquímica com HLADR tipo I e II na investigação diagnóstica de inflamação 
epimiocárdica e pericárdica IIa B

Imuno-histoquímica para pesquisa e contagem de infiltrado por linfócitos T, B e macrófagos 
epimiocárdica e pericárdica IIa B

Tratamento

Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) (drogas de escolha)

1. Ácido acetil salicílico (AAS), 500 a 750 mg a cada 6 ou 8 horas, por 7 a 10 dias, seguido de redução gradual de 500 mg por 
semana, durante três semanas

2. Ibuprofeno, 400 a 800 mg a cada 6 ou 8 horas, por 14 dias

3. Indometacina, 75 a 150 mg ao dia [evitar após infarto agudo do miocárdio (IAM)]

4. Colchicina 0,5 mg de 12/12 horas ou 0,5 mg a cada 24 horas nos pacientes com menos de 70 kg, pelo período de três meses no 
primeiro evento e 6 meses na pericardite recorrente (evitar na insuficiência renal severa, disfunção hepática, discrasia sanguínea 
e distúrbios da motilidade gastrointestinal)
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Indicações para terapêutica imunossupressora e antiviral na pericardite

Indicação Recomendação Nível de evidência

Anti-inflamatório não hormonal (AINH) no tratamento da pericardite aguda I A

Imunossupressão na pericardite aguda

Prednisona na ausência de resposta aos AINH e à colchicina na ausência de infecção viral ou 
outro agente etiológico, comprovada por biópsia epimiocárdica e pericárdica I B

Prednisona na ausência de infecção viral ou outro agente etiológico, comprovada por biópsia 
epimiocárdica e pericárdica nas seguintes situações clínicas: presença de pericardite autoimune, 
doença do tecido conectivo ou pericardite urêmica

I B

Prednisona oral nos pacientes com pericardite recorrente na ausência de fator causal 
identificado ou infecção viral ou outro agente etiológico, comprovada por biópsia 
epimiocárdica e pericárdica

IIa C

Azatioprina nos pacientes com pericardite recorrente apesar do uso da prednisona IIa B

Triancinolona intrapericárdica na pericardite autorreativa na ausência de infecção viral ou outro 
agente etiológico, comprovada por biópsia epimiocárdica e pericárdica IIb B

Antivirais na pericardite aguda

Uso de imunoglobulina na pericardite viral IIb C
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Indicações do tratamento cirúrgico nas afecções pericárdicas

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pericardiocentese ou drenagem pericárdica aberta terapêutica em pacientes com 
tamponamento cardíaco I C

Pericardiectomia nos pacientes com pericardite constritiva sintomáticos refratários ao 
tratamento clínico I C

Janela pericárdica em derrames pericárdicos recorrentes IIa C

Situações especiais

Doença renal crônica (urêmica e dialítica)

1. A maioria dos pacientes responde prontamente à diálise, com resolução da pericardite em cerca de uma a duas semanas. 
No manuseio do quadro álgico e inflamatório, podem ser utilizados AINH e corticosteroides, sendo que demonstraram 
menor eficácia nos pacientes refratários à diálise

2. Os pacientes que evoluem com tamponamento pericárdico ou derrame pericárdico de volume persistente sintomático devem ser 
tratados com pericardiocentese, associada à instilação intrapericárdica de corticoide (triamcinolona 50 mg, 6-6 horas por 3 dias

3. Pericardiectomia está indicada na pericardite recorrente com dor persistente refratária ao tratamento anti-inflamatório
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Pós-pericardiotomia

1. A prevenção primária com colchicina  por curto período (sem estudos)

2. O tratamento  é semelhante ao da pericardite aguda

Neoplasias

1. Para alívio imediato de sintomas: drenagem percutânea e abordagem cirúrgica

2. Prevenção da recorrência: esclerose local, janela pericárdica, quimioterapia sistêmica e/ou local, radioterapia

Doses terapêuticas e manejo da pericardite tuberculosa

Medicação/ procedimento Dose/ indicação

Isoniazida 300 mg VO 1x/dia

Rifampina 600 mg VO 1x/dia

Pirazinamida 15 a 30 mg/kg/dia

Etambutol 15 a 20 mg/kg VO 1x/dia

Prednisona 1-2 mg/kg/dia podem ser administrados simultaneamente com a terapia antituberculostática por 
5 a 7 dias e, progressivamente, redução e descontinuação em 6 a 8 semanas

Após 2 meses Interromper o regime de 4 drogas e manter 2 drogas (isoniazida e rifampicina) por um total de 6 meses

Pericardiectomia Se, apesar da terapia combinada, há o desenvolvimento de constrição e/ou tamponamento
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Indicações para diagnóstico e tratamento da pericardite purulenta

Indicação Recomendação Nível de evidência

Na suspeita clínica de pericardite purulenta, realizar pericardiocentese para o diagnóstico I B

Pericardiotomia para o tratamento de pericardite purulenta I B

O uso de antimicrobiano preferencialmente guiado pelos achados da pericardiocentese para o 
tratamento de pericardite purulenta I A

AINH para o tratamento de pericardite purulenta IIa B

Colchicina para o tratamento de pericardite purulenta IIa B

Trombolítico intrapericárdico para o tratamento de pericardite purulenta com derrames 
pericárdicos com várias lojas e muita fibrina IIa C

Pericardiectomia para o tratamento das formas recorrente e persistente de pericardite purulenta IIa B

Corticoesteroides orais no tratamento das formas persistentes de pericardite purulenta para 
atenuar sintomas IIa C

Corticosteroides no tratamento da pericardite purulenta IIb C
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Indicações de tratamento da pericardite autoimune

Indicação Recomendação Nível de evidência

AINE no tratamento inicial de pericardite autoimune I B

Colchicina no tratamento das recidivas de pericardite autoimune I B

Corticosteroides sistêmicos em dose baixa para o tratamento de casos refratários de pericardite 
autoimune (não responsivos a AINEs ou colchicina) I B

Indicação cirúrgica de derrame pericárdico refratário secundário a quilotórax pós-cirurgia cardíaca I B

Possibilidade de uso de corticosteroide intrapericárdico em casos de refratariedade IIa B

Corticosteroides sistêmicos em dose alta para o tratamento de casos refratários de 
pericardite autorimune III B

Indicações no quilopericárdio e no hipotireoidismo

Indicação Recomendação Nível de evidência

Cirurgia em casos refratários de quilopericárdio pós-cirurgia cardíaca I B

Tratamento do derrame pericárdico em hipotireoidismo com reposição tireoidiana I B
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Pós IAM:

1. Ibuprofeno, 1600-3200 mg/dia, por até 2 semanas, tem sido o fármaco de escolha por aumentar o fluxo sanguíneo coronariano 
e apresentar menor incidência de efeitos adversos

2. AAS, 2-4 g/dia, por 2 a 5 dias, também pode ser utilizado com igual eficácia

3. Colchicina, 0,6 mg, duas vezes ao dia (casos refratários)

Indicações para o tratamento da pericardite recorrente

Indicação Recomendação Nível de evidência

Colchicina para tratamento de pericardite recorrente I B

AINE para o tratamento de pericardite recorrente IIa B

Colchicina para o tratamento de pericardite pós infarto agudo do miocárdio IIa B

Pericardiectomia no tratamento de pericardite recorrente para casos refratários e muito sintomáticos IIb B

Corticosteroides sistêmicos no tratamento da pericardite recorrente após falha no tratamento com 
AINEs e colchicina IIb C

Utilização de outros agentes imunossupressores (azatioprina e ciclosporina) nas recorrências 
por doenças autoimunes ou do colágeno IIb C
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Introdução

Tabela 1 - Classes de recomendação

Classe Recomendação

I Benefício >>> Risco; o tratamento/procedimento DEVE ser indicado/administrado

IIa Benefício >> Risco; a opção pelo tratamento/procedimento PODE AJUDAR O PACIENTE

IIb Benefício ≥ Risco; NÃO ESTÁ DEFINIDO se o tratamento/procedimento pode ajudar o paciente

III Risco ≥ Benefício; o tratamento/procedimento NÃO deve ser realizado uma vez que não ajuda e pode prejudicar o paciente

Tabela 2 - Nível de evidência

Nível de evidência Recomendação

A Evidências em várias populações, derivadas de ensaios clínicos randomizados e metanálises

B Evidências em limitado grupo de populações, derivadas de único ensaio clínico randomizado ou estudos 
clínicos não randomizados

C Evidências em grupo muito limitado de populações, derivadas de consensos e opiniões de especialistas, 
relatos e séries de casos
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Estratificação do risco de complicações cardiovasculares e do risco de sangramento

• Período perioperatório: pré, intra e pós-operatório (até 30 dias).

Tabela 3 - Etapas da avaliação perioperatória

Etapas

I Condições clínicas Variáveis de risco: dados da história, exame físico e testes diagnósticos

II Capacidade funcional  Limitações para deambulação rápida, subir escadas, efetuar atividades domésticas e 
exercícios regulares

III

Risco de complicações 
cardiovasculares (morte ou 
infarto agudo do miocárdio 
não fatal) associado ao tipo 

de procedimento

Baixo (<1%): nenhuma cirurgia vascular arterial

Intermediário (1-5%): cirurgias de carótidas e a correção endovascular de 
aneurismas de aorta abdominal

Alto (>5%): cirurgias de aorta, grandes vasos e vasculares arteriais periféricas e as 
cirurgias de urgência/emergência
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IV
Risco de sangramento 

relacionado às operações 
vasculares

Alto: correção aberta de aneurisma de aorta

Moderado a Alto: derivação aorto-ilíaca

Moderado: tratamento endovascular dos aneurismas de aorta; derivação 
infrainguinal

Baixo: endarterectomia de carótidas; angioplastia de carótidas; amputação; 
correlação endovascular de doença arterial periférica

V
Risco de complicações 

cardiovasculares e adequar 
o tratamento

Utilizar algoritmos de avaliação perioperatória

Ajustar terapêutica que está sendo empregada (quais devem ser mantidas e quais 
devem ser suspensas)

Avaliar necessidade de exames complementares adicionais, procedimentos invasivos, 
angioplastia ou cirurgia cardíaca

VI Acompanhamento 
perioperatório

Considerar necessidade de monitoração eletrocardiográfica, dosagens laboratoriais, 
correção de distúrbios hidroeletrolíticos, identificar e tratar anemia, infecção ou 

insuficiência respiratória

Considerar profilaxia para tromboembolismo venoso

Valorizar dados de intraoperatório: perda sanguínea, estabilidade hemodinâmica

VII Planejar terapêutica em 
longo prazo

Identificar e orientar sobre os fatores de risco cardiovasculares: tabagismo, 
hipercolesterolemia, diabetes melito, hipertensão arterial, sedentarismo
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ETAPA I: excluir condições cardíacas e vasculares agudas
Condições cardíacas: caso haja 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.

Condições vasculares: caso haja risco iminente de acidente vascular cerebral por doença carotídea, rotura de aneurisma ou perda 
de membro, proceder a avaliação do risco cardíaco para indicar farmacoproteção e monitorização, sem exames complementares que 
adiem o tratamento vascular.

ETAPA II: estratificar o risco conforme algoritmo de preferência: Lee-Vasc. American College of Physicians (ACP). Estudo Multicêntrico 
de Avaliação Perioperatória (EMAPO) (http://www.consultóriodigital.com.br)

A. Avaliação pelo algoritmo de Lee-Vasc

Pontos Risco CV (%)

Idade ≥ 80 anos 4 pts Creatinina > 1,8 mg/dL 2 pts 0-3 2,6%

Idade 70-79 anos 3 pts Tabagismo atual ou prévio 1 pts 4 3,5%

Idade 60-69 anos 2 pts Diabetes com insulinoterapia 1 pts 5 6,0%

Doença coronária 2 pts Uso crônico de betabloqueador 1 pts 6 6,6%

Insuficiência cardíaca 2 pts Revascularização miocárdica prévia (cirúrgia ou angioplastia) -1 pts 7 8,9%

DPOC 2 pts ≥ 8 24,9%
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B. Avaliação pelo algoritmo do ACP

Infarto agudo de miocárdio (IAM) < 6 m (10 pontos) Suspeita de estenose aórtica (EAO) crítica (20 pontos)

IAM > 6 m (5 pontos) Ritmo não sinusal ou RS com extrassístoles supraventriculares (ESSV) no 
eletrocardiograma (ECG) (5 pontos)

Angina Classe III (10 pontos) > 5 extrassístoles ventriculares (ESV) no ECG (5 pontos)

Angina Classe IV (20 pontos) PO2 < 60, pCO2 > 50, K < 3, U > 50, C > 3,0 ou restrito ao leito (5 pontos)

Edema agudo de pulmão (EAP)
na última semana (10 pontos) Idade > 70 anos (5 pontos)

EAP alguma vez na vida (5 pontos) Cirurgia de emergência (10 pontos)

Classes de risco: se ≥ 20 pontos: alto risco (> 15%). Se 0 a 15 pontos, avaliar número de variáveis de Eagle e Vanzetto (abaixo) para 
discriminar os riscos baixo e intermediário.

Idade > 70 anos Alterações isquêmicas do ST História de infarto

História de angina Hipertensão arterial sistêmica (HAS) com hipertrofia de ventrículo 
esquerdo (HVE) importante Ondas no ECG

Diabetes melito (DM) História de insuficiência cardíaca congestiva (ICC)

No máximo 1 variável: baixo risco (< 3%) ≥ 2 variáveis: risco intermediário (3-15%)
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ETAPA III: conduta

Baixo Risco Risco Intermediário Alto Risco

Lee-Vasc até 4 pts Lee-Vasc 5 a 7 pts Lee-Vasc ≥ 8 pts

ACP: baixo risco ACP: risco intermediário ICC ou angina: classe funcional III ou IV

EMAPO: até 5 pts EMAPO: 6 a 10 pts ACP: alto risco

Operação diretamente
*Para operações de aorta em pacientes 
com baixa capacidade funcional teste 
funcional de isquemia (recomendação 
IIa, n. ev. C)

Teste funcional de isquemia
(recomendação IIa, n. ev. B) EMAPO: ≥ 11 pts

Sempre que possível, adiar operação
Se natureza do risco for isquêmica 

cateterismo

*Pacientes sempre devem ser operados com a terapia clínica otimizada. Nos casos de risco intermediário e alto, está indicada a motorização para detecção 
precoce de eventos: ECG e marcadores de necrose miocárdica até 3° PO. Nos casos de alto risco, deve-se considerar o acompanhamento cardiológico conjunto.
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Avaliação perioperatória suplementar

Tabela 4 - Avaliação perioperatória suplementar

Exames Suplementares Recomendação Nível de evidência

Eletrocardiograma I B

Isquemia miocárdica 
(Testes não invasivos)*

Risco intermediário de complicações IIa B

Baixa capacidade funcional, exceto em operações de carótida IIa C

Operação vascular de urgência ou emergência III C

Isquemia miocárdica 
(Cineangiocoronariografia)

Síndromes coronarianas agudas de alto risco I A

Testes não invasivos indicativos de alto risco I C

Pacientes com indicação do exame, baseada nas diretrizes 
vigentes de doença arterial coronária, independente do 

procedimento cirúrgico, em operações eletivas
IIa C

Função Ventricular em 
repouso

Não sofreram modificações e podem ser obtidas na II Diretriz de Avaliação Perioperatória da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2011/II_diretriz_perioperatoria.pdf

*Cintilografia de perfusão miocárdica ou ecocardiograma com estresse.
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Medidas para a redução do risco cirúrgico

Tabela 5 - Medidas para redução do risco cirúrgico

Recomendação Nível de evidência

Betabloqueadores

Pacientes com isquemia miocárdica sintomática ou evidenciada 
por prova funcional I B

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

Pacientes com risco cardíaco intermediário IIa B

Estatinas
Introduzir em todos os pacientes, independente do nível de 

colesterol I A

Manter em pacientes que já usam I B

Clonidina Pacientes coronariopatas que apresentem contraindicação ao uso 
de betabloqueadores IIa A
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Antiagregantes

Manter uso do AAS em dose de 75 a 100 mg/dia I B

Paciente em antiagregação somente com clopidogrel/ticagrelor e 
proposta de operação de risco moderado a alto de sangramento, 

suspender 5 dias antes
I C

Paciente em uso de dupla antiagregação por angioplastia com 
Stent coronariano recente, manter uso de AAS, suspensão do 

clopidogrel/ticagrelor 5 dias antes da operação e reintrodução o 
mais precoce possível, idealmente antes que o paciente complete 

10 dias da suspensão

I C

Paciente em antiagregação somente com clopidogrel/ticagrelor e 
proposta de operação de baixo risco de sangramento, manter o 

seu uso no perioperatório
IIa C

Paciente em uso de dupla antiagregação por angioplastia com 
Stent coronariano recente, manutenção da dupla antiagregação 

em procedimentos de baixo risco de sangramento
IIb C
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Tabela 6 - Intervalos entre a revasularização miocárdica e a operação vascular

Tipo de revascularização Intervalos Recomendação Nível de evidência

Cirúrgica
Ideal: 30 dias I C

Mínimo: variável conforme as condições clínicas do paciente I C

Angioplastia sem Stent
Ideal: 14 dias I B

Mínimo: 7 dias I C

Stent convencional
Ideal: > 6 semanas I B

Mínimo: 14 dias I C

Stent farmacológico
Ideal: indefinido I C

Mínimo: 365 dias I B
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Tabela 7 - Profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV) nos pacientes vasculares

Risco Escore de Caprini Profilaxia Recomendação Nível de evidência

Muito baixo 
(< 0,5%) 0

Não usar profilaxia farmacológica I B

Não usar profilaxia mecânica IIa C

Recomendada deambulação precoce - -

Baixo 
(1,5%) 1-2 Tromboprofilaxia mecânica, preferencialmente na 

forma de compressão pneumática intermitente (CPI) IIa C

Moderado 
(3,0%) 3-4

Heparina de baixo peso molecular (HBPM) ou heparina 
não fracionada (HNF) profilática ou tromboprofilaxia 

mecânica (preferencialmente com CPI)
IIa B

Alto (6,0%) ≥ 5
HBPM ou HNF profilática I B

Tromboprofilaxia mecânica com meia elástica ou CPI 
associada à tromboprofilaxia farmacológica I B
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Tabela 8 - Modelo de avaliação de risco de Caprini

1 Ponto 2 Pontos 3 Pontos 5 Pontos

Idade 41-60 anos Idade 61-74 anos Idade ≥ 75 anos Acidente vascular cerebral 
(AVC) < 1 mês

Cirurgia pequena Cirurgia artroscópica História de TEV Artroplastia eletiva

Índice de massa
corporal (IMC) > 25 kg/m2 Cirurgia aberta > 45 min História familiar de TEV Fratura de quadril, pelve ou 

MMII

Edema de membros
inferiores (MMII) Cirurgia laparoscópica > 45 min Fator V de Leiden Lesão medular espinal aguda 

(< 1 mês)

Veias varicosas Malignidade Protrombina 20210A

Gravidez ou pós-parto Confinamento ao leito > 72 h Anticoagulante lúpico

História de aborto espontâneo* Acesso venoso central Anticorpo anticardiolipina

Contraceptivo ou terapia de 
reposição hormonal (TRH) Imobilização com gesso Homocisteina elevada

Sepsis < 1 mês Trombocitopenia induzida por 
heparina

Doença pulmonar grave, 
incluindo

Outras trombofilias congênitas ou 
adquiridas
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Pneumonia (< 1 mês)

Função pulmonar anormal

IAM

ICC (1 mês)

História de doença inflamatória 
intestinal

Restrito ao leito
*inexplicado e recorrente.

Tabela 9 - Profilaxia de TEV em situações especiais

Recomendação Nível de evidência

Risco moderado ou alto que apresentem 
alto risco de complicações hemorrágicas 
importantes ou consequências 
de sangramento maior que sejam 
particularmente graves

Tromboprofilaxia mecânica, 
preferencialmente com CPI IIa C

Filtro de veia cava inferior para a 
prevenção primaria de TEV Não se recomenda IIa C
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Avaliar função renal

Quando considerar o uso e a dose de HBPM, 
fondaparinux, ou outro agente antitrombótico 

excretado pelos rins principalmente em 
indivíduos idosos, diabéticos, ou com alto 

risco de sangramento

I A

Nessas circunstâncias, evitar o uso de 
antitrombótico com metabolização renal, utilizar 
doses menores da droga, ou monitorizar o nível 

sérico da droga e seu efeito anticoagulante

I B

Tabela 10 - Dose dos agentes antitrombóticos

Recomendação Nível de evidência

Dose dos agentes antitrombóticos Seguir orientações de cada fabricante I C

Manejo dos novos anticoagulantes no perioperatório

• Informações sobre o manejo de pacientes em uso de varfarina no perioperatório pode ser consultado na II Diretriz 
de Avaliação Perioperatória no link: http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2011/II_diretriz_perioperatoria.pdf
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Tabela 11 - Manejo dos novos anticoagulantes

Anticoagulantes Intervalos Recomendação Nível de evidência

Dabigatrana

Uso crônico de dabigratana: medicação suspensa pelo menos 
24 h antes da cirurgia I C

Disfunção renal moderada ou operações de alto risco de 
sangramento, a dabigratana deve ser suspensa pelo menos 

48 h antes da cirurgia
I C

Coleta de tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) e 
tempo de trombina (TT) antes da operação IIb C

A reintrodução da anticoagulação plena com dabigratana deve 
ocorrer pelo menos 24 h após o término da operação IIb C

Rivaroxabana

Uso crônico de rivaroxabana: medicação suspensa pelo menos 
24 h antes da cirurgia I C

Coleta de atividade de protrombina (AP) antes da operação IIb C

Reintrodução da anticoagulação plena com rivaroxabana deve 
ocorrer pelo menos 24 h após o término da operação IIb C
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Tabela 12 - Recomendações para transfusão de concentrados de hemácias

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com hemoglobina ≤ 7,0 g/dL assintomáticos e sem doença cardíaca isquêmica 
de base devem receber concentrados de hemácias I A

Nos casos de insuficiência coronariana aguda não há evidência disponível para limites de 
hemoglobina, recomenda-se manter a hemoglobina entre 9,0 e 10,0 g/dL I C

Quando o risco cardiovascular é muito elevado – operar ou não operar?

Tabela 11 - Risco Cardiovascular elevado: operar ou não operar?

Recomendação Nível de evidência

Avaliação objetiva do risco de complicações deve ser contraposta ao risco intrínseco da 
doença de base (informações obtidas do cirurgião) I C

Risco de complicações cardiovasculares graves como morte cardíaca, infarto não fatal e 
acidente vascular cerebral supera o risco de morte pela doença de base, o médico que 
elabora a avaliação pode recomendar a não realização da operação

IIa C
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Monitorização perioperatória

Tabela 12 - Monitorização perioperatória

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com risco cardíaco 
perioperatório intermediário 
a alto de natureza isquêmica 

devem permanecer 
monitorizados em unidades 

semi-intensivas ou de 
terapia intensiva até o 3º dia 

posoperatório

Eletrocardiograma I B

Troponina I A

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

de 8/8h.
I B

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

Síndromes coronarianas agudas no perioperatório

• Critérios diagnósticos: elevação e queda dos marcadores de necrose miocárdica acima do percentil 99 associada a pelo 
menos um dos seguintes critérios: sintomas de isquemia; alterações eletrocardiográficas indicativas de isquemia (alterações 
do segmento ST ou bloqueio de ramo esquerdo novos); desenvolvimento de ondas Q no ECG; alteração de contratilidade 
segmentar nova ao ecocardiograma; identificação de trombo intracoronário na cineangiocoronariografia ou na necropsia.
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Tabela 13 - Tratamento do infarto agudo do miocárdio (IAM)

IAM Tratamento

Sem supradesnivelamento 
do segmento ST

Correção de fatores desencadeadores (anemia, hipovolemia e oscilações pressóricas)

Aspirina e terapêutica anticoagulante, caso não haja contraindicação (dar preferência ao uso da heparina 
não fracionada, uma vez que sua meia vida é menor e seus efeitos podem ser rapidamente revertidos 

caso ocorra sangramento)

Analgesia com nitratos e/ou morfina, além do uso de betabloqueadores, inibidores da enzima conversora 
da angiotensina (IECA) e estatinas

Com supradesnivelamento 
do segmento ST

Terapia trombolítica é fortemente contra-indicada no contexto perioperatório devido ao risco proibitivo 
de sangramento

A angiografia coronária com angioplastia primária é o tratamento de escolha
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Avaliação do risco cardiovascular em situações especiais

Tabela 14 - Operações de aorta: convencional versus endovascular

Recomendação Nível de evidência

Pacientes de alto risco cirúrgico e anatomia favorável a tratamento percutâneo, a 
correção endovascular de aneurisma de aorta é preferível à cirurgia aberta devido à 
menor mortalidade perioperatória

IIa B

Pacientes de alto risco cirúrgico para os quais não está indicada a cirurgia de urgência/
emergência, deve ser considerada a possibilidade de manutenção do tratamento clínico IIa B

Tabela 15 - Operações de carótida: endarterectomia versus angioplastia

Recomendação Nível de evidência

Todos os pacientes submetidos à angioplastia devem permanecer com monitor de ECG contínuo 
por pelo menos 12-24 h após o procedimento devido ao risco de bradicardia e hipotensão IIa C

Uso rotineiro de atropina antes da insuflação do balão pode ser considerado, 
considerando-se o risco-benefício individualmente IIb C

Pacientes sintomáticos de alto risco para cirurgia com estenose acima de 50% podem ser 
considerados elegíveis para angioplastia IIb B
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Endarterectomia deve ser preferida sobre a angioplastia em pacientes assintomáticos com 
estenose carotídea acima de 70%
Nota: para os pacientes de alto risco cardiovascular deve ser considerada a possibilidade 
de manutenção do tratamento clínico

I B

Cuidados na alta hospitalar

Tabela 16 - Cuidados na alta hospitalar

Recomendação Nível de evidência

Manejo da 
antiagregação no 
pós-operatório

Manter o uso contínuo de aspirina 75-100 mg/dia ou clopidogrel 
75 mg/dia I A

Prescrição de dupla antiagregação (aspirina + clopidogrel) IIb C

Manejo dos fatores 
de risco

Prevenção cardiovascular: orientação nutricional, incentivo e 
orientação para a prática de atividade física, medidas para cessação 

de tabagismo, quando apropriado
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Introdução

• A pressão arterial (PA) varia em virtude da interação de fatores neuro-humorais, comportamentais e ambientais. Essa variabilidade 
é maior nos hipertensos e está relacionada ao pior prognóstico.

Tabela 1 - Média de PA casual

Recomendação Nível de evidência

Medida da PA casual no consultório*: padrão ouro para diagnóstico de hipertensão, para 
seguimento de paciente hipertensos I A

*Está sujeita a influência do observador, ambiente e vários fatores.

Equipamentos para realização de MAPA e MRPA

Tabela 2 - Validação

Recomendação Nível de evidência

Aparelhos validados a protocolos bem definidos (AAMI ou BHS)* I B
*AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation: classifica aprovado e reprovado/ BHS: British Hypertension Society: grau A a D, 
validado: grau A ou B.
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Tabela 3 - Calibração

Recomendação Nível de evidência

Calibração pelo fornecedor ou seu representante anualmente ou de acordo com 
recomendação do fabricante I D

Sempre que identificar discrepância > 5 mmHg entre medidas feitas com aparelho e as 
registradas em aparelho de coluna de mercúrio calibrado, pelo menos, a cada 6 meses IIa D

Tabela 4 - Manguitos

Recomendação Nível de evidência

Manguitos adequados à circunferência do braço e originais do fabricante do aparelho I B

Não recomenda o uso de tabelas de correção nem a colocação do manguito em antebraço IIa B

Tabela 5 - Estabelecimento

Condições indispensáveis para criação de serviços de MAPA ou MRPA

Local apropriado

Pessoal treinado

Equipamentos validados

Equipamentos calibrados
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Manguitos de acordo com as necessidade individuais

Médicos responsáveis com conhecimentos específicos dos métodos

Fenômeno do avental branco

• Diferença entre a medida da PA no consultório e a media da MAPA na vigília ou MRPA: maior a 20 e 10 mmHg, 
respectivamente nas pressões sistólicas e diastólicas.

Tabela 6

Consultório Vigília AMPA* MRPA

Normotenso ou hipertenso controlado < 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
*AMPA: automedida de pressão arterial.



287

Hipertensão do avental branco

• Pesquisar em paciente com relato de medidas normais fora do consultório e hipertensão estágio I sem lesão de órgão-alvo; 
jovens, idosos, sexo feminino.

• Sem evidências de benefícios de intervenções medicamentosas, seguir contexto do risco cardiovascular global, devendo 
permanecer em seguimento clínico e orientações de mudanças de estilo de vida.

Tabela 7

Recomendação Nível de evidência

Hipertenso do avental branco apresenta risco cardiovascular intermediário entre 
normotenso e hipertenso verdadeiro, mais próximo do normotenso IIb B

Hipertensão mascarada ou normotenso do avental branco

Tabela 8

Pesquisar*  Jovens com PA casual normal ou limítrofe e hipertrofia do ventrículo esquerdo, pais hipertensos, medidas 
ocasionalmente elevadas fora do consultório e risco cardiovascular elevado

*Alguns estudos sugerem que tais pacientes têm maior prevalência de lesões de órgão-alvo do que indivíduos normotensos, mas há divergências.
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V Diretrizes Brasileiras de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA)

Considerações gerais

• Método que registra indiretamente e intermitente a PA durante 24 horas, enquanto paciente realiza suas atividades habituais na 
vigília e sono.

• Existem evidências que as variáveis obtidas pelo MAPA estabelecem melhor o prognóstico dos desfechos primários 
[eventos cardiovasculares maiores – infarto do Miocárdio e acidente vascular encefálico (AVE)] quando comparadas as 
medidas da PA casuais de consultório.

• Atenua efeito do observador, elimina víeis de registro, avalia PA durante o sono, elevação matinal e avaliação da resposta 
terapêutica durante 24 horas.

Tabela 9

Recomendações Nível de evidência

Suspeita de hipertensão do avental branco I A

Avaliar normotensos com lesão de órgão-alvo, suspeita de hipertensão mascarada I A

Avaliar eficácia terapêutica anti-hipertensiva:

PA casual permanece elevada, apesar de tratamento otimizado para diagnóstico de 
hipertensão arterial (HA) resistente ou efeito do avental branco IIa B
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PA casual controlada com indícios da persistência de lesão de órgão-alvo IIa B

PA casual controlada com indícios de progressão de lesão de órgão-alvo I B

Avaliar sintomas, principalmente hipotensão I D

Tabela 10

Principais vantagens para uso da MAPA

Múltiplas medidas em 24 horas

Avaliação da PA durante atividades cotidianas

Avaliação da PA durante sono

Avalia do padrão circadiano da PA

Avaliação das médias, cargas e variabilidade da PA

Identificação da “reação de alarme”

Atenuação do efeito placebo

Avaliação do efeito anti-hipertensivo nas 24 horas

Possibilidade de estratificação de risco
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Tabela 11

Utilidades da MAPA

Diagnóstico da hipertensão do avental branco, sem lesão de órgão-alvo

Diagnóstico de hipertensão limítrofe sem lesão de órgão-alvo

Avaliação de hipertensão refratária

Avaliação de hipertensão episódica

Sintomas de hipotensão

Decisão sobre tratamento de HA em idosos

Identificação de hipertensão noturna

Manejo de hipertensão durante a gravidez

Avaliação da eficácia anti-hipertensiva na clínica ou em pesquisa
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Limitações para uso da MAPA

Tabela 12

Recomendações Nível de evidência

Braços que não permitem adequado manguito

I D

Valores muito elevados de PA sistólica

Situações clínicas associadas a distúrbios de movimento

Pulsos muito irregulares (arritmias cardíacas)

Hiato auscultatório quando empregado método auscultatório

Reprodutibilidade do método

Tabela 13

Recomendações Nível de evidência

Boa reprodutibilidade I C
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Aspectos para constituição do serviço

Tabela 14 - Equipamento

Recomendações Nível de evidência

Mais usado: método oscilométrico com manguito no braço - -

Aparelho de pulso não deve ser usado III D

Manguito - vide Tabela 4

Tabela 15 - Computadores, monitores e pessoal

Monitor validado e aprovado por protocolos instituídos

Computador para suportar software a ser utilizado

Instalação do monitor e orientação ao paciente devem ser realizadas por enfermeiro ou técnico habilitado
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Tabela 16 - Orientações aos pacientes

Orientações para agendamento da MAPA

Realizar preferencialmente em dia de atividades habituais

Vestir camisa de manga larga e mulheres evitar vestidos

Seguir orientações do médico assistente sobre as medicações de uso crônico

Evitar exercício físico nas 24 horas que precedem o exame em pacientes que não o pratiquem regularmente

Trazer lista de medicamentos em uso com doses e horários da prescrição

Tomar banho antes do exame, pois não será permitido fazê-lo durante o procedimento

Informar que o monitor será fixado na cintura por meio de um cinto

Tabela 17 - Protocolo de instalação (parte 1)

Explicar detalhadamente como será o exame e recomendar a manutenção das atividades habituais durante o exame

Recomendar as orientações do médico quanto ao uso das medicações

Orientar para que não sejam realizados exercícios físicos durante a execução do exame

Medir peso e estatura, especialmente crianças e adolescentes

Medir circunferência do braço e selecionar o manguito com largura e comprimento adequados (largura 40% da circunferência e 
ocupar 2/3 do braço)
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Medir PA na posição sentada após 5 minutos de repouso em ambos braços antes da instalação do esfigmomanômetro, assim como 
em ortostatismo, principalmente em idosos

Instalar o manguito no braço não dominante se a diferença da PA sistólica for menor que 10 mmHg. Quando maior ou igual a 
10 mmHg, usar o manguito no braço com maior PA sistólica

Posicionar o manguito 2 a 3 cm acima da fossa cubital, seguindo a orientação específica do equipamento em uso

Programar o monitor seguindo as informações do paciente para a definição dos períodos de vigília e sono. Seguir as orientações 
estabelecidas no item “Protocolo para a realização do exame”

Após a colocação do equipamento, comparar a medida obtida pelo monitor de MAPA com a medida obtida previamente com o 
esfigmomanômetro, certificando-se de que as diferenças não sejam superiores a 5 mmHg

Certificar-se de que o paciente compreendeu claramente todas as orientações e que está seguro para contribuir adequadamente para 
a realização do exame

Fazer, pelo menos, duas medidas de teste antes de liberar o paciente

Tabela 18 - Protocolo de instalação: instruções ao paciente (parte 2)

Explicar

Que não será permitido tomar banho durante o período do exame

Como desinsuflar manualmente o manguito e como acionar uma medida manual em caso de necessidade ou presença de sintomas

Que o braço deve ficar imóvel e relaxado ao longo do corpo durante as medidas
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O eventual reajuste do manguito ao longo do dia e a colocação do monitor sob o travesseiro durante o período de sono

Para não se deitar sobre o braço que está com o manguito instalado

Sobre o preenchimento correto do diário, enfatizando sua importância

Recomendar

Que o monitor não seja desconectado e o manguito não seja trocado de braço

Que o indivíduo mantenha suas atividades habituais durante o exame

Tabela 19 - Protocolo de preenchimento do diário de atividades

Orientações gerais

Todos os relatos anotados no diário devem ser sincronizados com o horário mostrado pelo monitor

Especificar horários e atividades realizadas nas 24 horas: profissionais, domésticas, escolares, físicas e de repouso

Orientações específicas

Anotar nome, dose e horário das medicações utilizadas durante o exame

Horário das refeições, incluindo o consumo de álcool, café e cigarros e quantidade

Horários em trânsito e meios de locomoção

Ocorrência e horários de eventos estressantes
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Presença de sintomas, preferencialmente, com horários de início e término e medida tomada para sua resolução

Horários em que dormiu e acordou, inclusive durante o dia (sesta) e qualidade do sono, identificando-o como bom, regular e ruim, 
segundo sua percepção

Tabela 20 - Protocolo para retirada do aparelho

Conferir o preenchimento do diário com o paciente, especialmente no que se refere aos horários de tomada das medicações, a 
duração e qualidade do sono, e o relato dos “acontecimentos ocasionais”

Fazer a análise subjetiva da qualidade das atividades exercidas no período de monitoração (se manteve atividades regulares, 
se sentiu limitação de suas atividades por incômodo com as insuflações, entre outros). Esses fatos devem ser considerados na 
interpretação e emissão do laudo

Verificar o número de leituras válidas durante a vigília e o sono. Informar ao paciente sobre a necessidade de repetir o exame

Tabela 21 - Itens que deverão constar em relatório de MAPA 

Número e porcentagem das medidas realizadas e das efetivamente válidas

Data e horário de início e término do exame

Médias de PA sistólica nas 24 horas, vigília e sono

Médias de PA diastólica nas 24 horas, vigília e sono
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Comportamento da PA entre a vigília e o sono

Picos de PA

Episódios de hipotensão

Correlação entre atividades, sintomas e medicamentos

Conclusão

Tabela 22 - Protocolo para realização do exame

Recomendações Nível de evidência

Programar para medir a PA no mínimo a cada 30 minutos, de forma que, ao final das 24 horas, 
obtenham-se, ao menos, 16 medidas válidas no período da vigília e 8 durante o sono I B

Em determinadas situações, tais como perdas de medidas em horários não relevantes, a 
juízo clínico, um número de medidas abaixo do preconizado pode ser aceitável IIb D
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Emissão de laudo e interpretação dos resultados

Tabela 23

Recomendações Nível de evidência

O relatório da MAPA deve conter, obrigatoriamente, os itens apontados na Tabela 18 IIa D

Não devem ser estabelecidos, em conformidade com as informações, diagnósticos de 
normotensão, HA, hipertensão do avental branco ou normotensão do avental (hipertensão 
mascarada) utilizando-se a MAPA, pois esses são diagnósticos clínicos

Ia A

Na conclusão deve constar: comportamento normal ou anormal da PA nas 24 horas, ou 
em subperíodos, baseado nas médias de PA, quando o exame tiver como objetivo avaliar 
as suas variações

IIa D

Se o objetivo do exame for avaliar a eficácia de determinado tratamento anti-hipertensivo em uso, 
deve-se limitar a definir que o tratamento referido sugere adequado ou inadequado controle da PA 
nas 24 horas, devendo ser relatados todos os medicamentos em uso (anti-hipertensivos ou não)

IIa D
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Valores referenciais de normalidade

Tabela 24

Recomendações Nível de evidência

Dentre os parâmetros obtidos, as médias de PA são os mais consistentes para serem 
analisados, por apresentarem correlação com diagnóstico, lesão em órgãos-alvo e prognóstico 
cardiovascular, tendo sido o único parâmetro relacionado à mortalidade. As análises dos 
períodos de 24 horas, vigília e sono são consideradas essenciais para avaliação das médias de PA

IIa B

Com base nos dados do International Database on Ambulatory blood pressure monitoring 
in relation to Cardiovascular Outcomes (IDACO), a Tabela 22 exibe a classificação do 
comportamento da pressão arterial na MAPA

IIa B

Tabela 25 - Classificação do comportamento da pressão arterial na MAPA para indivíduos maiores de 18 anos

Comportamento da PA ambulatorial 24h Vigília Sono

Ótimo < 115/75 < 120/80 < 100/65

Normal < 125/75 < 130/85 < 110/70

Limítrofe* 126-129/76-79 131-139 111-119

Hipertensão ambulatorial ≥ 130/80 ≥ 140/85 ≥ 120/70
*Limítrofes: não há evidências de benefício de intervenção, tratar individualmente de acordo com categoria de risco cardiovascular do paciente.
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Cargas de pressão e áreas sob as curvas

Tabela 26

Recomendações Nível de evidência

Mesmo documentado a relação direta entre valores de cargas de PA, especialmente acima 
de 50%, e lesões em órgãos-alvo, há a tendência, nas mais recentes diretrizes de MAPA, de 
não ser considerado esse parâmetro na interpretação do exame

IIa B

Embora haja sugestões de utilidade do cálculo das áreas sob as curvas na avaliação 
do comportamento da pressão arterial pela MAPA, ainda há necessidade de estudos 
comprovando a sua aplicação

IIa B

Resta definir o real papel que essas variáveis podem desempenhar na interpretação dos 
exames de MAPA de 24 horas - -
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Pressão arterial média, pressão de pulso, variabilidade e frequência cardíaca

Tabela 27 - Pressão de pulso: fortes evidências de implicações relacionadas ao prognóstico, mas não critérios para a interpretação 
deste parâmetro na MAPA

Recomendações Nível de evidência

Há indícios de que a pressão de pulso obtida por esse método também possa ter implicações 
com o prognóstico IIa B

O desvio-padrão das médias de pressão arterial não deve ser utilizado como indicativo 
da variabilidade da PA, porque, até o momento, não há critérios de normalidade para 
sua interpretação

III D

Apesar de registrarem a frequência cardíaca, os equipamentos para a MAPA não são apropriados 
para a obtenção desse parâmetro, não devendo, portanto, ser considerados, exceto nos 
equipamentos capazes de registrar simultaneamente o eletrocardiograma em 24 horas

III D
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Comportamento da pressão arterial entre os períodos de vigília e sono em valores 
percentuais

Tabela 28

Descenso presente ≥ 10 ≤ 20

Descenso ausente ou ascensão da PA ≤ 0

Atenuado > 0 e < 10

Descenso acentuado > 20%

Dados indispensáveis para produção de laudos de MAPA

Tabela 29

No início do laudo: constar data e horário do início do exame, programação de intervalo das medidas durante a vigília e o sono, 
duração, número e porcentagem de medidas válidas

Médias de pressão arterial sistólica (PAS) durante o período de 24 horas, vigília e sono, assim como os respectivos valores 
considerados normais. As médias de PAS obtidas nas 24 horas, vigília e sono pela MAPA apresentam correlações consistentes com 
lesões de órgãos-alvo, morbidade e mortalidade cardiovascular
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Valores obtidos das médias de pressão arterial diastólica (PAD) durante 24horas, vigília e sono, assim como os respectivos valores 
normais. As médias de PAD nas 24 horas, vigília e sono, apresentam direta correlação com desfechos cardiovasculares fatais e não fatais

Tabela 30

Recomendações Nível de evidência

A qualidade do sono referida pelo paciente na vigência do exame deve ser considerada 
no momento da interpretação das variações das pressões entre vigília e sono I C

Descenso da pressão

Tabela 31

Queda fisiológica das pressões sistólicas e diastólicas durante o sono

Hipertensos com descenso < 10% está relacionado ao pior prognóstico cardiovascular

Em idosos descenso > 20% se relaciona aumento do risco cardiovascular especialmente para ocorrência de acidente cardiovascular
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• Mais recentemente se constatou que pacientes com descenso acima de 20% apresentaram risco de mortalidade semelhante aos 
pacientes com descenso presente e dentro dos valores considerados normais.

• A inversão do comportamento fisiológico da PA vigília-sono, a ausência de descenso ou a ascensão da PA podem estar 
relacionadas a determinadas condições: distúrbio do sono provocado pelo exame, controle inadequado da PA em pacientes 
tratados, em alguns tipos de hipertensão secundária, apneia do sono, disautonomia e uso de alguns medicamentos, por 
exemplo, a ciclosporina.

Tabela 32

Recomendações Nível de evidência

A variação da PA entre os períodos de vigília e sono pode ser expressa em valores absolutos 
(média da pressão da vigília – média da pressão do sono), relação sono-vigília (média da pressão 
do sono/média da pressão da vigília x 100) ou em valores porcentuais (média da pressão da 
vigília – média da pressão do sono/média da pressão da vigília x 100). A Tabela 25 mostra a 
classificação das possíveis variações da pressão arterial entre os períodos de vigília e sono

IIa B

Caso haja descenso de diferentes classificações das PA sistólica e diastólica, o laudo deverá 
descrevê-lo separadamente I D
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Tabela 33

Pico de pressão Elevações significativas em pelo menos duas medidas da pressão arterial, de forma progressiva, atingindo 
um valor muito acima das elevações anteriores e posteriores

Hipotensão sintomática
uso de medicamentos, síncope, lipotímia, hipotensão postural, neuropatia autonômica e diabete melito. 

Medidas isoladas e não correlacionadas com sintomas, ainda que com acentuadas quedas da pressão 
arteria podem ser decorrentes de artefato técnico

Tabela 34 - Esquema sugerido para o estadiamento da pressão arterial pela MAPA nas crianças e adolescentes

Classificação PA consultório PAS MAPA Carga de pressão sistólica (%)

PA normal < 95% < 95% < 25

Hipertensão do avental branco > 95% < 95% < 25

Hipertensão mascarada < 95% > 95% > 25

Hipertensão pela MAPA > 95%  95% 25-50

Hipertensão grave pela MAPA (risco de 
lesão de órgão-alvo) > 95% > 95% > 50
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Tabela 35 - Comportamento da pressão arterial pela MAPA (mm Hg) durante os trimestres da gravidez

Semanas de gestação

9-16 18-24 26-32 33-40

Vigília

PAS 115 ± 8 115 ± 8 116 ± 9 119 ± 9

PAD 70 ± 7 69 ± 6 70 ± 7 74 ± 7

Sono

PAS 100 ± 7 99 ± 8 101 ± 8 108 ± 8

PAD 55 ± 5 54 ± 6 55 ± 6 58 ± 7

Tabela 36 - Conclusão

Avaliação do comportamento da PA Comportamento normal ou anormal da PAS e/ou PAD durante 
24 horas nos pacientes

Avaliação do comportamento do descenso da PA durante o sono Presente, atenuado, ausente ou acentuado

Em uso de anti-hipertensivos Controle ou não das PAS e PAD durante os períodos de 24 horas, 
vigília e sono
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Aplicações da monitorização ambulatorial da pressão arterial

1. Para estabelecimento do comportamento da PA:
Ex: hipertensão arterial secundária: padrão de curva com descenso da pressão durante sono ausente ou atenuado e elevação 

matinal exacerbada; apneia do sono: ausência ou redução de descenso da PA durante o sono com variabilidade aumentada.
2. Para avaliação do prognóstico de pacientes com HA:

Tabela 37

Estratificação de risco*

Associação independente entre o aumento da PAS durante o sono e a mortalidade cardiovascular

Médias de PAS e PAD de 24 horas, vigília e sono se correlacionam mais fortemente com lesões de órgãos-alvo, morbidade e 
mortalidade do que as medidas casuais da PA

A cada 5% de incremento na relação vigília-sono da PAS ou PAD, observa-se aumento de 20% na mortalidade cardiovascular, mesmo 
aqueles com valores de pressão média normais pela MAPA

Uma queda da PA menor que 10% ou sua elevação durante o sono associa independentemente aos desfechos combinados de 
eventos cardiovasculares e mortalidade total

Difícil demonstrar uma real associação entre variabilidade da PA obtida pela MAPA, estimada pelo desvio-padrão, e o dano em 
órgão-alvo ou outros desfechos, mesmo porque a obtenção da real variabilidade exige registro de pressões de forma continuada, 
batimento a batimento.
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3. Para avaliação da eficácia terapêutica anti-hipertensiva:

Não é preconizado a MAPA para a avaliação da eficácia terapêutica anti-hipertensiva de todos os pacientes hipertensos sob tratamento.

Tabela 38

Indicações de MAPA em hipertensos tratados

Suspeita de hipertensão durante o sono

Hipertensão refratária

PA no consultório controlada, mas com indícios de progressão de lesão de órgãos-alvo

MAPA em situações e populações especiais

Crianças e adolescentes

• As recomendações para utilização de MAPA nessa população são baseadas em opiniões de especialistas, e não em evidências.  
A interpretação da MAPA deve se basear nos valores normativos desenvolvidos em estudos pediátricos.

• Na Tabela 34, há o esquema sugerido para o estadiamento da PA pela MAPA nas crianças e adolescentes.
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Tabela 39 - Recomendações

Diagnóstico da hipertensão do avental branco

Hipertensão mascarada

Avaliação da adequação do controle terapêutico da criança/adolescente com HA confirmada

Avaliação da PA em doenças crônicas associadas, como diabete melito e doença renal crônica

Idosos

Tabela 40

Recomendações Nível de evidência

A MAPA pode trazer subsídios clínicos valiosos em idosos, como na suspeita de hipotensão 
arterial ortostática, pós-prandial, medicamentosa e situacional e na avaliação de 
disautonomia e síncopes

IIa D

Aceitam-se para os idosos os mesmos valores de normalidade da MAPA adotados para os 
adultos não idosos I D
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• Limitações: enrijecimento arterial que subestimar a PA medida pelo método oscilométrico (pseudo-hipertensão); hiato 
auscultatório pode prejudicar a avaliação pelo método auscultatório.

• Prejuízo do descenso da PA durante o sono, a pressão de pulso aumentada e a elevação abrupta de pressão arterial matutina, 
comuns nos idosos, relacionam-se a aumento do risco cardiovascular.

Gestantes

Tabela 41

Recomendações Nível de evidência

MAPA para identificar hipertensão do avental branco, cuja prevalência é semelhante 
nas grávidas e não grávidas. Entretanto, sua identificação é fundamental para evitar o 
tratamento desnecessário e potencialmente lesivo ao feto

IIa B

Os valores médios observados em cada trimestre são apresentados na Tabela 31 IIa C

MAPA não se mostrou útil na antecipação do desenvolvimento de complicações 
hipertensivas na gestação, mesmo quando os valores das médias de PA observados se 
encontravam fora dos intervalos expostos na Tabela 31. Para o diagnóstico de hipertensão, 
os valores de referência utilizados devem ser idênticos aos da população geral

IIa B
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• O diagnóstico de pré-eclampsia pela MAPA, sugerido pela alteração do ciclo vigília-sono ou por alterações precoces nas médias 
de PA, permanece controverso, pois muitos casos com diagnóstico confirmado não apresentam tal alteração48.

Diabete melito

• MAPA: avaliação de hipotensão secundária à neuropatia autonômica, auxiliando no diagnóstico diferencial com hipoglicemia.

Tabela 42

Recomendações Nível de evidência

Alterações do padrão vigília-sono podem correlacionar-se com a presença de 
microalbuminúria e com o aumento do risco cardiovascular Ia C

• O valor de normalidade das médias de pressão arterial para a MAPA em diabéticos não deverá ser diferente dos demais 
indivíduos, segundo os conhecimentos hoje vigentes.
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Doença renal crônica

• O valor-alvo de controle da PA casual no hipertenso com nefropatia é menor que nos hipertensos em geral. Entretanto, esse 
valor para a MAPA ainda não foi estabelecido.

• A realização da MAPA de 44 horas (instalada após uma sessão de diálise e retirada imediatamente antes da sessão seguinte) 
permite uma avaliação mais completa. O manguito não pode ser instalado no braço dos pacientes com fístula arteriovenosa.

Insuficiência cardíaca

Indicação

Tabela 43

Aperfeiçoar o tratamento de pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) cujos sintomas estejam relacionados a alterações da PA

Orientar a terapêutica de pacientes com sintomas causados por hipotensão

Utilizada na avaliação de pacientes com IC que serão submetidos a programas de exercício físico
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Tabela 44

Recomendações Nível de evidência

Alterações do padrão vigília-sono têm sido associadas à gravidade da disfunção sistólica IIb C

Síndrome da apneia obstrutiva do sono

Tabela 45

Hipertensão arterial associada à Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS)

Predomínio durante o sono do componente diastólico

Alta prevalência e abolição do descenso durante vigília-sono

• Pacientes portadores de hipertensão resistente devem ser investigados sistematicamente para confirmar ou excluir o diagnóstico 
de SAOS.
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Exercício físico e MAPA

Tabela 46

Recomendações Nível de evidência

O exercício deve ser evitado no dia que antecede a MAPA somente em indivíduos que não 
o praticam regularmente ou essa execução deve ser considerada na emissão do laudo IIa B

O treinamento aeróbio reduz a PAS e a PAD de vigília e 3,3/3,5 mmHg. Esse treinamento é 
recomendado para a redução da PA ambulatorial de hipertensos IIa B

Custo-efetividade

Tabela 47

MAPA

Economia de 3% a 14% nos custos com cuidados para o hipertenso

Forte poder para estabelecer o prognóstico de eventos cardiovasculares

Não foi totalmente incorporada pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

E aplicada com alguma restrição na saúde suplementar (planos e seguros de saúde)
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Perspectivas

Tabela 48

As futuras aplicações e possibilidades de uso da MAPA

Manguitos ajustáveis

Avaliação de outros parâmetros, além das pressões, como frequência cardíaca, pressão de pulso, velocidade e forma de onda de 
pulso, elevação matinal da PA

Desenvolvimento de protocolos internacionais unificados para validação de equipamentos

Valores referenciais para MAPA de 24 horas resultantes de estudos de diversas populações em todo o mundo

Estudos prospectivos para avaliação de prognóstico de diagnóstico de populações seguidas pela MAPA

Determinação da sua utilidade em populações especiais, como grávidas, crianças e diabéticos

Desenvolvimento de equipamentos confiáveis, portáteis e de baixo custo para registro não invasivo da PA batimento a batimento
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III Diretrizes Brasileiras de Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA)

Tabela 49

Definição

Registro da PA fora do ambiente de consultório, pelo próprio paciente ou pessoa capacitada para tal, com equipamento validado e calibrado, 
durante o período de vigília, por um longo período de tempo, obedecendo a um protocolo previamente estabelecido e normatizado

Tabela 50

Considerações

Grande número de medidas obtidas fora do ambiente de consultório, por vários dias consecutivos e em diferentes momentos, 
refletindo as atividades usuais dos examinados

As medidas obtidas pela MRPA apresentam melhores correlações com lesões de órgãos-alvo e prognóstico de eventos 
cardiovasculares (CV) que as obtidas por meio de medidas casuais

Bem aceita pelos pacientes e tem custo acessível

Reprodutibilidade da MRPA é considerada boa, similar à da MAPA e maior que a da PA casual

Equipamentos mais recomendados são os que empregam a técnica oscilométrica de medida da PA
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Tabela 51

Indicações para realização da MRPA

Pacientes sob tratamento anti-hipertensivo

Identificação e seguimento da hipertensão do avental branco

Identificação e quantificação do efeito do avental branco

Identificação da hipertensão mascarada

Avaliação da hipertensão de difícil controle

Condições clínicas que requerem controle rigoroso da PA (diabetes, doença renal, hipertensão na gravidez)

Tabela 52

Vantagens da MRPA

Número grande de medidas por vários dias e em diferentes momentos, fora do consultório e sem reação de alarme à presença 
do profissional de saúde

Boa reprodutibilidade

Bom valor prognóstico

Baixo custo

Boa aceitação pelos pacientes, inclusive entre os idosos e muito idosos

Valor educacional, pelo envolvimento do paciente no manejo da HA
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Possibilidade de registro dos dados, impresso ou em mídia eletrônica, e de teletransmissão dos valores de PA

Potencial melhora da adesão ao tratamento anti-hipertensivo

Potencial melhora nas taxas de controle da HA

Tabela 53

Limitações para a MRPA

Possibilidade de erros na obtenção das medidas

Indução de ansiedade no paciente

Risco de autoajustes no tratamento

Pacientes com arritmias, obesos e crianças

Pontos de corte de normalidade e metas a serem alcançadas com o tratamento ainda não plenamente definidos

Exame não consta do rol de procedimentos do SUS e do sistema de saúde suplementar

Aspectos indispensáveis para constituição de um serviço

• Princípios básicos: Vide tabelas 50, 51, 52 e 53
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Orientações ao paciente

Tabela 54

Recomendações Nível de evidência

Efetuar as medidas antes da tomada dos medicamentos anti-hipertensivos e antes do 
desjejum e do jantar, ou após duas horas I D

Manguito colocado no braço ao nível do coração e sem garroteamento por roupas apertadas I D

Pelo menos 5 minutos de repouso, sem estar de bexiga cheia, 30 minutos sem fumar, sem 
ingerir cafeína ou bebida alcoólica e sem ter praticado exercícios físicos I B

Posição sentada, em sala confortável, costas apoiadas e braço colocado sobre uma mesa 
com a palma da mão voltada para cima e sem movimentação durante as medidas. 
Permanecer imóvel, relaxado, pernas descruzadas, não falar e realizar as medidas com 
intervalos de 1 minuto

I B

Instruções gerais devem ser fornecidas ao paciente para realizar MRPA I D

Tabela 55

Instruções gerais a serem fornecidas ao paciente para realizar MRPA 

Informar sobre a variação da PA: “A pressão varia a cada batimento cardíaco”

Salientar que, na maioria das pessoas, a PA fora do consultório é mais baixa
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Informar que PA com pequeno diferencial (< 20 mmHg) geralmente é artefato

Orientar para a realização de medidas nos dias e horários recomendados pelo serviço, sem alterar a rotina de vida

Reforçar que é proibido medir a PA de outras pessoas durante a MRPA

Protocolo para realização do exame

Tabela 56

Protocolo ideal deve representar a PA usual do paciente, ser reprodutível, gerando médias de PA com bom valor prognóstico

Deve ser satisfatório para a aplicação clínica, auxiliando o médico na tomada de decisões

A reprodutibilidade da MRPA está diretamente relacionada ao número de medidas realizadas

Deve-se utilizar para o cálculo da média entre 14 e 30 medidas em um período de cinco a sete dias
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Tabela 57 - Protocolos sugeridos nas principais diretrizes ou em textos de especialistas na prática de MRPA

Autores/Documentos Referência Número de medidas Horários Número de dias do exame

Gosse, Coulon J Clin Hypertens. 
2009;11:234-7 2 ou 3

Após se levantar, antes 
dos medicamentos, 
desjejum e à noite 

antes do jantar

3 a 7

Mallick, Kanthety, 
Rahman Am J Med. 2009;122:803-10 2 Manhã e noite

(6-10 e 18-22 h) 3 a 7*

Japanese Society 
of Hypertension 
guidelines for the 
management of 
hypertension

Hypertens Res. 
2006;29(Suppl):S1-105 2

Antes do desjejum e do 
uso de medicamentos e 

antes de se deitar
3 a 7*

European Society of 
Hypertension

J Hypertens. 
2008;26:1505-26 Mínimo de 2 Manhã e noite Mínimo de 3, 

preferencialmente 7 dias**

American Heart 
Association Statement

Hypertension. 
2008;52:433-51 Mínimo de 2 Manhã e noite Mínimo de 3, 

preferencialmente 7 dias**

Johanson, Niiranen, 
Puukka, Jula J Hypertens. 2010;28:259-64 2 Manhã e noite 4 dias*

*Não são desprezadas as medidas do primeiro dia de registro. **Desprezar as medidas obtidas no primeiro dia de registro. A maioria das propostas para 
protocolos de MRPA foi feita com base em estudos matemáticos após obtenção de um número consistente de médias obtidas.
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Tabela 58 - Sugestão de protocolo para realização de MRPA

Dia 1 (O exame pode ser iniciado na 
segunda-feira ou em qualquer outro 
dia da semana)

Manhã – Instrução e entrega do aparelho Valores da clínica servem para avaliar 
reação de alarme

Noite – Primeiro dia de medidas Valores excluídos da média geral

Dias 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ou dias 2, 3, 4 e 5
Seis (total = 24 medidas) ou quatro (total = 16 medidas) 
dias de medidas da PA (manhã e noite, duas medidas por 

período)

Calcula-se a média desses dias para 
análise da MRPA

Dia 8 ou dia 6 Devolução do aparelho
Todos os valores de PA devem estar contidos no laudo.
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Tabela 59

Recomendações Nível de evidência

Considerado anormais as medias de pressão arterial acima 130/85* I B

Valores mais baixos de MRPA podem ser considerados em pacientes de alto risco 
(diabete melito, insuficiência renal e IC), embora não se disponha de estudos 
específicos utilizando MRPA para definir quais são exatamente os valores ideais de 
PA nessas condições especificadas. Também em crianças e gestantes ainda não estão 
definidos os critérios de normalidade

I D

*Diretriz europeia oferece valores diferentes, sendo considerada normal a média da PA < 130/80 mmHg e anormal, ≥ 135/85 mmHg, criando uma zona 
que poderia ser considerada limítrofe entre esses valores.

Emissão de laudo e interpretação dos resultados

Tabela 60

Recomendação Recomendações Nível de evidência

Citar o número de dias de medidas efetivas, horários em que foram realizadas e número 
das medidas em cada dia - -

Registro aceito para interpretação quando atingir, pelo menos, 14 medidas válidas e 
distribuídas entre os vários dias de exame, segundo o protocolo adotado I B
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Deverão ser excluídas as medidas aberrantes, tais como PAD acima de 140 mmHg e 
abaixo de 40 mmHg, PAS abaixo de 70 mmHg e acima de 250 mmHg, e PA de pulso 
menor que 20 mmHg ou maior que 100 mmHg, desde que não exista justificativa clínica 
para preservá-las no conjunto de medidas obtidas

I D

Devem ser citadas as médias total, diária e as dos períodos da manhã e da noite, 
principalmente em pacientes sob terapêutica medicamentosa - -

É recomendado considerar exame anormal quando as médias estiverem acima de 130 
e/ou 85 mmHg.* I A

Motivo da solicitação do exame - -

Concluir baseado na média da PA: Comportamento da pressão arterial durante os X dias 
de monitorização foi normal ou anormal. Se exame realizado em uso de medicação 
anti-hipertensiva, concluir por controle ou não da pressão arterial com os medicamentos 
referidos como utilizados

- -

*Sugere-se que diante de valores entre 125/75 mmHg e 130/85 mmHg se deva utilizar a MAPA para melhor definição de conduta3,12.
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Aplicações da monitorização residencial da PA

No estabelecimento do comportamento da PA

• A MRPA permite realizar inúmeras medidas da PA e, assim, definir a PA de um indivíduo de forma mais reprodutível do que as 
medidas de consultório.

Para avaliação do prognóstico de pacientes com hipertensão arterial

MRPA pode auxiliar na avaliação de um prognóstico de eventos cardiovasculares

Tabela 61 - Estudos que avaliaram o valor prognóstico de MRPA para eventos cardiovasculares

Estudos Número de 
indivíduos

Seguimento 
(em anos) País

Eventos CV Razão de chance para 1 mmHg de 
aumento da PAS e PAD

n Definição MRPA Consultório

Ohasama 1.789 6,6 Japão 52 Morte CV 1,021
1,015

1,005
1,008

SHEAP 4.932 3,2 França 324 Morte CV, IAM, AVE, angina 
ou IC, RM, APC, AIT

1,015
1,020

1,005
1,005
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PAMELA 2.051 10,9 Itália 56 Morte CV 1,046
1,055

1,038
1,045

Flanders 391 10,9 Bélgica 86 Morte CV, IAM, AVE 1,012
1,034

1,006
1,004

Didima 652 8,2 Grécia 67

Morte CV, IAM, AVE, 
angina ou IC, RM, AIT, 

edema pulmonar, ruptura 
aneurisma aorta

1,003
1,011

1,012
1,034

Finn-Home 2.081 6,8 Finlândia 162 Morte CV, IAM, AVE, IC, 
APC, RM, AIT

1,021
1,034

1,012
1,025

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; IAM: infarto agudo do miocárdio; AVE: acidente vascular encefálico; IC: insuficiência 
cardíaca; RM: revascularização miocárdica; APC: angioplastia coronariana; AIT: acidente isquêmico transitório.
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Para avaliação da terapêutica anti-hipertensiva

Tabela 62

Acompanhamento em longo prazo de hipertensos em tratamento

Permite maior segurança para perseguir as metas preconizadas nas diversas situações especiais

Pode aumentar a percepção do paciente sobre seu problema, melhorando a adesão à terapia anti-hipertensiva

A boa aceitabilidade do método permite sua repetição, tornando-a possível

Com a identificação do efeito do avental branco, podem-se evitar titulações desnecessárias de anti-hipertensivos, diminuindo o risco 
decorrente dessa atitude e o custo do tratamento

Aperfeiçoar tratamento em hipertensão mascarada

Idosos

• Restrições físicas e cognitivas podem limitar o uso da MRPA em pacientes idosos, tornando necessária a ajuda de outra pessoa 
para garantir o cumprimento do protocolo empregado para o exame.
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Tabela 63

Recomendações Nível de evidência

Estudos revelam a utilidade da MRPA na avaliação do controle terapêutico de pacientes idosos I B

Diabetes melitus

Tabela 64

Capacidade de detecção da hipertensão mascarada

Pacientes diabéticos têm prevalência muito alta (47%) de hipertensão mascarada, detectada com a MRPA, e estão em maior risco de 
desenvolver lesões encefálicas e renais

Meta NÃO definida de tratamento pela MRPA

Sugere níveis relativamente baixos de PA obtidos pela MRPA, menor que a estabelecida pela PA do consultório
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Gestantes

Tabela 65

Forma confiável de identificar pré-eclampsia

Vigilância da PA em casa, além da realizada no acompanhamento pré-natal, melhora detecção de pré-eclampsia

Pode reduzir o número de consultas pré-natais, além de não aumentar a ansiedade

MRPA deve ser realizada com aparelhos

A medida deve ser realizada com a paciente sentada ou deitada de lado em um ângulo de 45°, com o braço no nível do coração

Doença renal crônica

Tabela 66

Controle da PA reduz a taxa de declínio da função renal, a morbidade e a mortalidade cardiovasculares

Avaliação precisa do status da PA para o acompanhamento otimizado dos pacientes com função renal reduzida

Em pacientes em hemodiálise, a MRPA deve ser utilizada para avaliar a PA durante o período interdialítico
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Crianças e adolescentes

Tabela 67

MRPA nas crianças e adolescentes tem sido cada vez mais empregada, em especial porque os fenômenos de hipertensão mascarada 
e do avental branco têm se mostrado frequentes nessa população

A medida casual da PA apresenta valores discretamente mais baixos que a medida na MRPA (0,6 ± 7,0 mmHg para a PAS e 
1 ± 6,0 mmHg para a PAD

A MRPA nessa população apresenta, ainda, a vantagem de ser mais factível que a MAPA

Obesidade

Tabela 68

A avaliação clínica da PA em indivíduos obesos mostra discrepâncias entre a PA do consultório e a MRPA mais comuns do que na 
população de não obesos

Associa à maior prevalência de hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada

O uso de manguito de tamanho adequado em indivíduos obesos é absolutamente necessário
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Arritmias

• Na presença de arritmias relevantes, por exemplo, flutter e fibrilação atrial, a acurácia da medida da PA com os aparelhos 
oscilométricos fica comprometida.

Custo-efetividade da MRPA

Tabela 69

Diagnóstico da hipertensão do avental branco evitando o uso desnecessário de medicamentos anti-hipertensivos e suas possíveis complicações

Obtenção de melhor controle de PA

Prevenção de eventos cardiovasculares; redução do número de consultas médicas, entre outros
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Sequência do SBV do adulto para profissionais da saúde

Tabela 1

Segurança do Local: certifique-se o local é seguro para você e a vítima. Caso não seja seguro, torne o local seguro

Checar responsividade e respiração da vítima

Chamar por ajuda

Checar o pulso da vítima (< 10 segundos)

Compressões (30 compressões)

Abertura das vias aéreas

Boa ventilação (2 ventilações)

Desfibrilação
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Orientação para a abordagem de vítima inconsciente pelo profissional de saúde

Tabela 2

Recomendação Nível de evidência

Avaliação da responsividade e respiração da vítima I C

Acionamento de ajuda I C

Realização de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) antes de acionar ajuda em casos de 
hipóxia e vítima criança IIa C

Checagem de pulso e início da RCP se pulso ausente ou se estiver em dúvida IIa C

Realização de 30 compressões e 2 ventilações se dispositivo de barreira disponível em 
vítimas com suspeita de parada cardiorrespiratória (PCR) IIa B
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Orientação para realização das compressões torácicas em adultos

Tabela 3

Recomendação Nível de evidência

Realização de compressões torácicas efetivas em todos os pacientes em parada cardíaca I B

Posicionamento da região hipotênar de uma das mãos sobre o esterno e da outra mão sobre a 
primeira, entrelaçando-as I C

Realização de compressões na frequência mínima de 100 compressões/minuto IIa B

Realização de compressões na profundidade mínima de 5 cm IIa B

Permitir retorno completo do tórax após cada compressão, sem retirar contato das mãos IIa B

Minimizar interrupções das compressões IIa B

Revezamento da RCP a cada dois minutos para evitar fadiga e diminuir qualidade das compressões IIa B

Realização de “duty cycle” de 50% IIb C

Utilização de equipamentos que avaliam a qualidade das compressões durante a RCP IIa B

As manobras de RCP devem ser ininterruptas, exceto se a vítima se movimentar, durante a 
fase de análise do desfibrilador, na chegada da equipe de resgate, posicionamento de via 
aérea avançada ou exaustão do socorrista

IIa C
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Orientação para a realização de ventilações

Tabela 4

Recomendação Nível de evidência

Aplicação de ventilações com fornecimento da quantidade de ar suficiente para promover a 
elevação do tórax IIa C

Evitar hiperventilação, pois aumenta o risco de insuflação gástrica, podendo causar 
regurgitação e aspiração III B

Abertura da via aérea com a inclinação da cabeça/elevação do queixo ou elevação do 
ângulo da mandíbula IIb C

Inclinação da cabeça quando o socorrista não conseguir realizar a manobra de elevação do ângulo 
da mandíbula, e o mesmo apenas suspeita de trauma cervical, sem evidência de lesão na cabeça IIa B

Ao ventilar com bolsa-válvula-máscara, pressionar a válvula durante 1 segundo para cada 
ventilação, que é geralmente suficiente para produzir elevação do tórax e manter oxigenação 
em pacientes sem respiração

IIa C

Ventilação a cada 6 a 8 segundos quando na presença de via aérea avançada IIb C

Não se deve pausar as compressões para aplicar ventilações quando há via aérea avançada instalada III B



339

Orientação para uso do desfibrilador externo automático (DEA)

Tabela 5

Recomendação Nível de evidência

Desfibrilação é o tratamento de escolha para fibrilação ventricular (FV) de curta duração I A

Se possível, a RCP deve ser realizada enquanto o desfibrilador é preparado I B

As quatro posições das pás (anterolateral, anteroposterior, direita-anterior infraescapular, 
esquerda-anterior infraescapular) são equivalentes quanto à eficácia do choque IIa B

Para facilitar a memorização e educação, considerar a posição das pás anterolateral um 
padrão aceitável IIa B

Para crianças de 1 a 8 anos, recomenda-se utilizar atenuador de carga se disponível IIa C

Para crianças < 1 ano de idade, um desfibrilador manual é preferível; se não estiver 
disponível, um DEA com atenuador de carga pode ser usado; se nenhuma dessas opções 
estiverem disponíveis, poderá utilizar o DEA com pás para adultos

IIb C

Se houver um desfibrilador/cardioversor implantado no local onde é posicionada uma 
das pás do DEA, deve-se manter uma distância de pelo menos 8 cm ou optar por outra 
posição das pás

IIb C

Em pacientes com excesso de pelos no tórax, é necessário remover o excesso somente 
no local onde serão aplicadas as pás do DEA IIb C
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Se a vítima estiver com o tórax molhado, antes de aplicar as pás do DEA, deverá secá-lo IIb C

Remover adesivos medicamentosos/hormonais, caso estiverem no local onde serão 
posicionadas as pás do DEA IIb C

Recomendam-se programas de acesso público à desfibrilação em locais onde exista 
grande chance de ocorrer parada cardíaca (aeroportos, cassinos, clubes) I B

Programas de acesso público à desfibrilação devem ser implementados continuamente 
para socorristas leigos IIa C

Algoritmo do atendimento à PCR pelo profissional de saúde

Aproxime-se da vítima somente 
se o local for seguro

Vítima irresponsiva, sem respiração 
ou respira anormalmente (gasping)

Vítima responsiva:
Apresente-se e pergunte 

se precisa de ajuda

Avalie a responsividade da vítima

Vítima irresponsiva com 
respiração normal:
Aguarde e observe

!
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Peça uma pessoa que ligue para 
192 e consiga um DEA/desfribrilador

Se a vítima parar 
de respirar

Verifique o pulso da vítima em 
menos de 10 segundos

Pulso presente:
Aplique 1 ventilação a 
cada 5 a 6 segundos
Reavalie o pulso cada 

2 minutos

Assim que o DEA chegue, ligue-o 
e siga suas orientações

Pulso ausente:
Inicie ciclos de 30 compressões 

e 2 ventilações

Ritmo chocável:
Após afastar todos da vítima, aplique o 
choque e reinicie a RCP imediatamente

Ritmo não chocável:
Reinicie a RCP

Continue até que o SME chegue ou a vítima 
retome a consciência

A cada dois minutos o DEA irá analisar o 
ritmo da vítima (reveze as compressões 
com outro socorrista para evitar fadiga)
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Atendimento a uma PCR por um leigo

Vítima irresponsiva:
Peça a uma pessoa que ligue para 192 e 

consiga um DEA

Avalie a responsividade da vítima

Vítima responsiva:
Apresente-se e pergunte 

se precisa de ajuda

Aproxime-se da vítima somente se o local for seguro

Verifique se a vítima respira

Não respira ou respira anormalmente:
Inicie compressões torácicas contínuas

Respira normalmente:
Aguarde e observe

!
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Continue até que o SME chegue ou a 
vítima retome a consciência.

A cada dois minutos o DEA irá analisar o 
ritmo da vítima (reveze as compressões 
com outro socorrista para evitar fadiga)

Ritmo não chocável:
Reinicie a RCP

Ritmo chocável:
Após afastar todos da vítima, aplique o 
choque e reinicie a RCP imediatamente

Assim que o DEA chegue, ligue-o e siga suas instruções

RCP: ressuscitação cardiopulmonar; DEA: desfibrilador externo automático; SME: Sistema Médico de Emergência.
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Recomendações para seleção do desfibrilador/cardioversor

Tabela 6

Recomendação Nível de evidência

Os DEA devem ser empregados no ambiente pré-hospitalar I B

Os DEA podem ser utilizados no ambiente hospitalar, principalmente em locais com 
pouca experiência na identificação de graves arritmias IIa C

Os desfibriladores bifásicos apresentam maior taxa de sucesso na reversão de fibrilação 
ventricular quando comparados aos monofásicos I B

Os desfibriladores monofásicos podem ser utilizados quando não estiver disponível 
um desfibrilador bifásico IIa C

Parece não haver diferenças entre a utilização das pás manuais e das pás adesivas nas 
taxas de sucesso de reversão das arritmias IIa B

A posição anterolateral é a mais adequada para colocação das pás I B

Posições alternativas podem ser utilizadas; principalmente em pacientes portadores de 
marca-passo ou cardioversor desfibrilador implantável IIa C
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Indicações para desfibrilação/cardioversão

Tabela 7

Recomendação Nível de evidência

A desfibrilação deverá ser utilizada no tratamento da fibrilação ventricular, taquicardia 
ventricular sem pulso e taquicardia ventricular polimórfica sustentada I B

A cardioversão deverá ser utilizada no tratamento das taquiarritmias associadas a sinais 
de instabilidade I B

A presença de hipotensão associada a sinais de choque define a presença de instabilidade I B

A presença de dispneia associada à congestão pulmonar, dor torácica anginosa ou 
rebaixamento do nível de consciência indicam a presença de instabilidade IIa C

A cardioversão poderá ser empregada para reversão de taquiarritmias estáveis refratárias ao 
tratamento farmacológico IIa C

A cardioversão elétrica poderá ser empregada para reversão de fibrilação atrial persistente 
quando for optado pela estratégia de controle do ritmo IIa B

Tentativa de cardioversão na vigência de taquicardia sinusal e outras arritmias nas quais a 
reentrada não é o mecanismo fisiopatológico III C
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Aspectos técnicos para realização da cardioversão/desfibrilação

Tabela 8

Recomendação Nível de evidência

Sempre utilizar sedativos antes da cardioversão elétrica I C

Sempre acionar o sincronismo antes da realização da cardioversão elétrica I B

Utilizar energia máxima (200 J no desfibrilador bifásico e 360J no desfibrilador monofásico) 
durante o procedimento de desfibrilação I B

Utilizar a sequência de energia de 100 J, 200 J, 300 J e 360 J durante a cardioversão 
elétrica, utilizando-se do cardioversor monofásico IIa B

O nível de energia não está padronizado para os cardioversores bifásicos; devendo-se 
utilizar níveis de energia inferiores àqueles padronizados para o desfibrilador monofásico IIa C

Sempre realizar um ciclo de ressuscitação cardiopulmonar (2 minutos) após cada 
procedimento de desfibrilação IIa B

Realizar choques sucessivos se o paciente mantém o mesmo ritmo após a tentativa de 
cardioversão inicial IIa C

A intubação orotraqueal é obrigatória antes da realização da desfibrilação ou 
cardioversão elétrica III C
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Orientações quanto às técnicas utilizadas durante a ressuscitação cardiopulmonar

Tabela 9

Recomendação Nível de evidência

Realização de massagem cardíaca interna em pacientes em PCR durante cirurgia com tórax 
ou abdome abertos IIa C

Realização de massagem cardíaca interna em situações de atendimento pré-hospitalar de 
ferimento por trauma perfurante, com tempo de transporte elevado até serviço avançado IIb C

Realização de compressão torácica e abdominal intercalada em ambiente hospitalar, com 
equipe treinada IIb B

Utilização de tosse vigorosa, permitindo que o paciente fique consciente por breves 
períodos, durante prcedimentos percutâneos em laboratório de hemodinâmica IIb C

Realização de soco precordial em PCR presenciada em ritmo de taquicardia ventriculare (TV) 
sem pulso, em paciente monitorizado na ausência de um desfibrilador IIb C
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Orientações quanto aos equipamentos utilizados durante a ressuscitação cardiopulmanar

Tabela 10

Recomendação Nível de evidência

Utilização de um equipamento que aplica compressão-descompressão ativa (CDA). CDA aplica 
compressão e descompressão por sucção, pode ser usado por um único socorrista treinado IIb C

Utilização da válvula de impedância respiratória (VIR) por equipe treinada. (VIR equipamento 
acoplado ao tubo endotraqueal que impede a entrada de ar inspiratório durante a fase de 
descompressão da RCP, o que provoca um aumento do retorno venoso para o coração)

IIb B

Uso do pistão mecânico (produz a depressão do esterno por meio de um pistão acionado 
por gás ou por eletricidade) substituindo as compressões torácicas externas em RCP 
prolongada e difícil onde existe pessoal treinado

IIb C

Uso da faixa de distribuição de força (bomba de perfusão não invasiva promove 
compressões consistentes e contínuas) por pessoa treinada IIa B

Uso de circulação extracorpórea durante a ressuscitação cardiopulmonar IIb C
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Orientação de ventilação com via aérea avançada

Tabela 11

Recomendação Nível de evidência

Intubação orotraqueal na parada cardiorrespiratória intra-hospitalar por fibrilação 
ventricular/taquicardia ventricular sem pulso refratária ou atividade elétrica sem 
pulso/assistolia

IIa C

A ventilação com cânula orotraqueal é um método aceitável de manejo da via aérea 
durante a PCR extra-hospitalar IIa B

Treinamento dos socorristas para realização de intubação orotraqueal I B

Capnografia quantitativa para checagem do posicionamento do tubo orotraqueal I A

Detectores esofágicos para checagem do posicionamento do tubo orotraqueal na 
ausência de capnografia quantitativa IIa B

Fixação do tubo orotraqueal após posicionamento do mesmo I C

Manter uma ventilação a cada 6 a 8 segundos após intubação orotraqueal IIb B
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Orientação para alternativas de intubação orotraqueal durante a parada cardiorrespiratória

Tabela 12

Recomendação Nível de evidência

Máscara laríngea como alternativa à intubação orotraqueal IIa B

Máscara laríngea como alternativa ao dispositivo bolsa-valva-máscara IIa B

Tubo laríngeo como alternativa à intubação orotraqueal IIb C

Tubo laríngeo como alternativa ao dispositivo bolsa-valva-máscara IIb C

Combitube como alternativa à intubação orotraqueal IIa A

Combitube como alternativa ao dispositivo bolsa-valva-máscara IIa C

Não existem evidências até o momento para indicar o uso rotineiro deste método nos 
pacientes em PCR III C
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Orientação para monitorização da PCR

Tabela 13

Recomendação Nível de evidência

Utilização de dispositivos visuais ou auditivos que ofereçam retorno da realização das 
manobras de RCP para melhorar a qualidade da reanimação IIa B

Monitorização do dióxido de carbono exalado (> 10 mmHg) como indicador de 
qualidade de reanimação IIa B

Monitorização do dióxido de carbono exalado (35-40 mmHg) como indicador de 
retorno à circulação espontânea IIa B

Utilização de aferição invasiva de pressão arterial (PA) diastólica (> 20mmHg) como 
parâmetro de qualidade de compressões e utilização adequada de drogas vasoativas IIb C

Monitorização de saturação venosa central (> 30%) como indicador da qualidade 
da reanimação IIb C

Utilização de ecocardiografia transtorácica na identificação de possíveis causas 
tratáveis de parada cardiorrespiratória IIb C
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Algoritmo das condutas em vítimas de PCR

Sequência do suporte básico de vida (SBV) (CABD): vítima 
inconsciente

Checar responsividade e checar respiração da vítima
Chamar por ajuda
Checar pulso carotídeo (≥ 5 a ≤ 10 seg)
Compressões torácicas efetivas, 30 compressões com frequência 
maior de 100 por minuto, com força suficiente para deprimir o 
tórax em 5 cm em adultos, permitindo o completo retorno do tórax
Abrir via aérea, após a realização de 30 compressões torácicas
Boa ventilação (2 ventilações de 1 seg)
 Boca-a-boca
 Boca-barreira
 Bolsa valva mascara (BVM)
Assim que possível, coloque o desfibrilador: se ritmo chocável, 
forneça choque de 200 J de energia bifásica ou 360 J de energia 
monofásica (desfibrilar de preferência com energia bifásica)

Qualidade da RCP
• Comprima com força (> 2 pol [5 cm]) com rapidez 

(≥ 100/min) e aguarde o retorno total do toráx.
• Minimize interrupções nas compressões.
• Evite ventilação excessiva.
• Alterne a pessoa que aplica as compressões a cada 

2 minutos.
• Se sem via aérea avançada, relação 

compressão-ventilação de 30:2.
• Capnografia quantitativa com forma de onda.
– Se PETCO2 < 10 mmHg, tente melhorar a qualidade 

da RCP.
• Pressão intra-arterial.
– Se há pressão na fase de relaxamento [diastólica] 

< 20 mmHg, tente melhorar a qualidade da RCP.
Retorno da circulação espontânea (RCE)
• Pulso e PA.
• Aumento abrupto prolongado PETCO2 (normalmente, 

≥ 40 mmHg).
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Terapia medicamentosa
Acesso endovenoso (EV) ou intraósseo (IO)
Administre Epinefrina 1 mg a cada 3 a 5 minutos
Amiodarona se FV/TV sem pulso for refratária ao vasopressor

Considere uma via aérea avançada
Capnografia quantitativa com forma de onda
Trate as causas da Parada

Mantenha RCP de boa qualidade e avalie o ritmo 
a cada 2 minutos; se ritmo chocável, forneça 
novo choque de 120-200 J de energia bifásica ou 
monofásica equivalente

• Variabilidade espontânea na PA com monitorização 
intra-arterial.

Energia de choque
• Bifásica: recomendação do fabricante (120 a 200 J): 

se desconhecida, usar máximo disponível. A segunda 
carga e as subsequentes devem ser equivalentes, 
podendo ser consideradas cargas mais altas.

• Monofásico 360 J.
Terapia medicamentosa
• Dose EV/IO de epinefrina: 1 mg a cada 3 a 5 minutos.
• Dose EV/IO de vasopressina: 40 unidades podem 

substitur a primeira ou a segunda dose de epinefrina.
• Dose EV/IO de amiodarona: Primeira dose: bólus de 

300 mg. Segunda dose: 150 mg.
Via aérea avançada
• Via aérea avançada supraglótica ou intubação 

endotraqueal.
• Capnografia com forma de onda para confirmar e 

monitorar o posicionamento do tubo ET.
• 8 a 10 ventilações por minuto, com compressões 

torácicas contínuas.
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Possíveis causas em todas as modalidades de PCR

Tabela 14

- Hipóxia - Tóxicos

- Hipovolemia - Tamponamento cardíaco

- Hidrogênio (acidose) - Tensão no tórax (pneumotórax hipertensivo)

- Hiper/hipocalemia - Trombose coronária (infarto agudo do miocárdio - IAM)

- Hipotermia - Tromboembolismo pulmonar

Tratamento da PCR conforme o ritmo

FV/TV sem Pulso
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Iniciar compressões torácicas de alta qualidade (mãos posicionadas no centro do tórax, 
frequência > 100/min, abaixando 4 a 5 cm do tórax, permitindo retorno à posição original)

Após 30 compressões, abra as vias aéreas e faça 2 ventilações, elevando o tórax
Retome imediatamente as compressões, em ciclos de 30 compressões/2 ventilações

Checar pulso carotídeo por 5 a 10 s

Chame ajuda – 192 e DEA para ambiente extra-hospitalar
Ative o Time de Resposta Rápida, solicite carrinho de parada hospitalar

Vítima irresponsiva, sem respiração ou 
respira anormalmente (gasping)

Avalie a responsividade da vítima

Drogas:
Adrenalina 1 mg a cada 3-5 min

Amiodarona 300 mg para FV/TVSP refratária não responsiva à desfibrilação e vasopressor. 2ª dose: 150 mg
Devem ser feitas em bolus, seguidas de flush de 20 ml de solução fisiológia

A cada 2 minutos, nova análise do ritmo, em no máximo 10 s:
– FV/TVSP: Desfibrilação

– Se Assistolia = retomar RCP
– Ritmo organizado: checar pulso se Ausente = retomar RCP. Protocolo de 

atividade elétrica sem pulso (AESP)
Se Presente = cuidados pós-ressucitação

Após retomar as compressões:
Monitorização com eletrodos

Acesso venoso para infusão de drogas
Considerar a via aérea avançada

Inserção não pode comprometer as manobras de RCP
Checar posição clinicamente e com dispositivo secundário (capnografia 

quantitativa de onda)
Fixar o dispositivo de vias aéreas

Diagnóstico diferencial das causas que levaram à PCR

FV/TVSP
Desfibrilação imediata com energia recomendada (120-200 J bifásico ou 360 J monofásico)

Afastar todos para segurança do choque. Desconectar fontes de oxigênio
Retomar imediatamente as compressões após o choque

ASSIM QUE DISPONÍVEL, VERIFIQUE O RITMO COM O DESFIBRILADOR MANUAL
Afastar todos para análise do ritmo, inicialmente usando as pás. Aplicar gel nas mesmas

Algoritmo do tratamento de PCR em FV/TV sem pulso (SP)
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Orientação para desfibrilação

Tabela 15

Recomendação Nível de evidência

Choque bifásico (120-200 J) seguindo as recomendações do fabricante I B

Realizar RCP enquanto se prepara a desfibrilação I B

Choque bifásico com carga máxima, se desconhecidas as orientações do fabricante IIb C

Atrasar desfibrilação para realizar RCP por 2 minutos IIb B

Choques subsequentes devem ser com energia equivalente ou superior IIb B
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Avalie a responsividade da vítima Vítima irresponsiva, sem respiração ou 
respira anormalmente (gasping)

A cada 2 minutos, nova análise do ritmo, no máximo 10 s:
– FV/TVSP: Desfibrilação

– Se Assistolia = retomar RCP
– Ritmo organizado: checar pulso se Ausente = retomar RCP 

Protocolo AESP
Se Presente = cuidados pós-ressuscitação

Após retomar as compressões:
– Monitorização com eletrodos

– Acesso venoso para infusão de drogas
– Considerar a via aérea avançada

– Inserção não pode comprometer as manobras de RCP
– Checar posição clinicamente e com dispositivo secundário 

(capnografia quantitativa de onda)
– Fixar o dispositivo de vias aéreas

– Diagnóstico diferencial das causas que levaram à PCR

Se Assistolia confirmada, retomar imediatamente 
as compressões torácicas
Desfibrilação não indicada

Linha Reta no Monitor
Realize protocolo para confirmar Assistolia (protocolo da linha reta)

AESP
Retomar imediatamente as compressões torácicas

Desfibrilação não indicada

Drogas:
Adrenalina 1 mg a cada 3 a 5 min

Devem ser feitas em bolus, seguidas de flush de 20 ml de solução fisiológica
A 1ª ou 2ª dose de adrenalina pode ser substituída por vasopressina 40 U

Checar pulso 
carotídeo por 

5 a 10 s

Iniciar compressões torácicas de alta qualidade (mãos posicionadas no centro do tórax, 
frequência > 100/min, abaixando 4 a 5 cm do tórax, permitindo retorno à posição original)

Após 30 compressões, abra as vias aéreas e faça 2 ventilações, elevando o tórax
Retome imediatamente as compressões, em ciclos de 30 compressões/2 ventilações

Chame ajuda – 192 e DEA para ambiente extra-hospitalar
Ative o Time de Resposta Rápida, solicite carrinho de 

parada, se atendimento hospitalar

Algoritmo do tratamento da parada cardíaca em atividade elétrica sem pulso ou assistolia
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Orientação de medicações para assistolia e AESP

Tabela 16

Recomendação Nível de evidência

Iniciar vasopressor assim que disponível para AESP/Assistolia IIb A

Atropina rotineiramente recomendada para AESP/Assistolia III B

Hipotermia terapêutica para pacientes com RCE comatosos em pacientes com ritmo 
inicial de AESP/Assistolia IIb C

Na AESP, quando existe a suspeita de um tromboembolismo pulmonar, a administração 
empírica de trombolíticos deve ser considerada IIa B

Cessação de esforços

• Não existe recomendação clara quanto ao momento de cessação dos esforços durante a RCP. A determinação de cessar esforços 
é difícil e deve basear-se em consenso entre os membros da equipe.

• Para PCR de atendimento intra-hospitalar, diversos fatores devem ser considerados: PCR presenciada ou não; estado pré-PCR; 
se RCE ocorreu em algum ponto do atendimento; tempo até iniciar RCP e tempo de RCP; ritmo inicial detectado. Não há 
regras determinadas e estas devem ser prospectivamente validadas antes de serem adotadas.
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Orientação para acesso de medicações

Tabela 17

Recomendação Nível de evidência

Acesso IO, se intravenoso (IV) não estiver disponível durante RCP IIa C

Inserção de acesso venoso central durante RCP, se não houver contraindicações IIb C

Uso da via endotraqueal na impossibilidade de acesso IV ou IO IIb B

Orientação do uso de medicações na PCR

Tabela 18

Recomendação Nível de evidência

Adrenalina 1 mg a cada 3 a 5 minutos durante RCP IIb A

Vasopressina 40U em substituição à primeira ou segunda dose de adrenalina IIb A

Amiodarona para FV/TVSP refratária à desfibrilação, RCP e vasopressor. Dose 300 mg, 
seguida de dose 150 mg, se necessário IIb B

Lidocaína para FV/TVSP, quando amiodarona não estiver disponível IIb B

Sulfato de magnésio 1 a 2 g para FV/TVSP associado à torção das pontas IIb C

Uso rotineiro de sulfato de magnésio III A



360
I DIRETRIZ DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULAMONAR E CUIDADOS CARDIOVASCULARES DE 
EMERGÊNCIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA

Intervenções não recomendadas rotineiramente durante a PCR

Reposição volêmica

• Considerar infusão quando houver suspeita de PCR por hipovolemia.

Atropina

• Neurotransmissor parassimpático que age nos receptores muscarínicos.
• Antagoniza a ação da acetilcolina > bloqueia o efeito do nervo vago tanto no nó sinoatrial (NSA) como no nó atrioventricular (NAV), 

aumentando a frequência de disparos do nó SA e facilitando a condução atrioventricular (AV).
• Não é recomendada na PCR.
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Bicarbonato de sódio

• Durante a PCR/RCP, a gasometria arterial não se correlaciona com o estado metabólico tecidual.
• O uso de bicarbonato pode ter alguns efeitos deletérios como:

– Aumento na geração de CO2, exacerbando a acidose intracelular;
– Efeito inotrópico negativo no miocárdio isquêmico;
– Aumento da osmolaridade sérica e desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, entre outros.

• Em acidose metabólica prévia, hipercalemia e intoxicação por antidepressivos tricíclicos; a administração de bicarbonato 
pode ser benéfica.

• A dose inicial é de 1 mEq/kg.

Cálcio

• Papel importante no mecanismo celular de contração miocárdica e da musculatura lisa vascular.
• Altos níveis séricos de cálcio podem ser deletérios para o miocárdio isquêmico, além de piorar a recuperação neurológica.
• Seu uso pode ser considerado, na dose de 0,5 a 1 g (Gluconato de Cálcio 10% 15 a 30 ml ou Cloreto de Cálcio 10% 5 a 10 ml) em:

– Hiperpotassemia;
– Hipocalcemia;
– Intoxicação por agentes bloqueadores dos canais de cálcio.

• Não utilizar soluções de cálcio e bicarbonato de sódio simultaneamente na mesma via de administração.
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Orientação para as intervenções não recomendadas rotineiramente durante a PCR

Tabela 19

Recomendação Nível de evidência

Atropina de rotina para PCR em AESP/Assistolia III B

Uso rotineiro de bicarbonato na PCR III B

Uso rotineiro de cálcio na RCP III B

Uso rotineiro de fibrinolítico na RCP III B

Uso de fibrinolítico na suspeita de tromboembolismo pulmonar como causa da PCR IIa B

Uso de marca-passo durante RCP III B

O soco precordial pode ser considerado para finalização de taquicardia 
ventricular instável em pacientes monitorizados quando um desfibrilador não está 
imediatamente pronto para uso

IIb B
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Atropina
Se atropina ineficaz

– Marcapasso transcutâneo
ou

– Infusão de dopamina
ou

– Infusão de adrenalina

Considere:
– Consultar um especialista
– Marca-passo transvenoso

Monitorização e observação Não

Sim

Bradicardia persistente causando:
– Hipotensão/Choque?
– Alteração aguda do estado mental?
– Dor torácica isquêmica?
– Insuficiência cardíaca aguda?
– Síncope?
– Insuficiência cardíaca aguda?
– Bloquei atrioventricular (BAV) total?

Identifique e trate a causa subjacente:
– Matenha a via aérea patente; auxilie a respiração conforme a necessidade
– Oxigênio (se SatO2 ≤ 94%)
– Monitor cardíaco para identificar ritmo; monitorar a PA e a oximetria
– Acesso venoso
– Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações, se disponível; não retarde o tratamento

Avalie a estabilidade da condição clínicaAlgoritmo de Bradicardia

Terapia nas bradicardias
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Tabela 20 - Orientação para o tratamento farmacológico e não farmacológico das bradicardias sintomáticas

Recomendação Nível de evidência

Atropina IIa B

Marca-passo transcutâneo IIa B

Adrenalina e Dopamina IIb B

Recomendação atual para bradicardia sintomática com pulso

• Atropina 0,5 mg IV, enquanto aguarda o marca-passo. Pode ser repetida até um total de 3 mg. Se não eficaz, inicie o marcapasso 
transcutâneo (MPTC).

• Epinefrina (2 a 10 µg/min) ou infusão de dopamina (2 a 10 µg/Kg/min) enquanto aguarda a colocação do MPTC, ou se este não for eficaz.

Como utilizar o MPTC

1. Verifique se há a opção de MPTC em seu monitor/desfibrilador/cardioversor.

2. Monitorize o paciente por meio dos eletrodos, assegurando-se de que o monitor mostre o ritmo adequadamente.
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3. Após a decisão por utilizar o marca-passo transcutâneo, não se esqueça de avisar ao paciente sobre o procedimento, se possível.

4. Considere analgesia e sedação do paciente, tendo o cuidado com a ventilação do paciente, deixando próximos a bolsa-valva-
máscara e o material para uma possível intubação orotraqueal.

5. Fixe as pás autoadesivas no tórax despido da vítima. Colocar o eletrodo anterior à esquerda do esterno, centralizado e o mais 
próximo possível do ponto de máximo impulso cardíaco. Colocar o eletrodo posterior nas costas, diretamente atrás do eletrodo 
anterior e à esquerda da coluna torácica. Alternativa a essa posição dos eletrodos é a colocação semelhante a do DEA: uma das 
pás deve ser posicionada na região sobre o ápice do coração e a outra sobre a região paraesternal direita.

6. Ligue o marca-passo transcutâneo com o paciente já previamente monitorizado pelos eletrodos. Procure a opção PACER ou 
MARCA-PASSO.

7. Selecione inicialmente a frequência cardíaca (FC) desejada (geralmente em torno de 80 batimentos por minuto, em casos 
de bradicardias).

8. Em seguida, ajuste a corrente elétrica a ser administrada, aumentando gradualmente o valor de corrente elétrica a partir do valor 
mínimo, até que se obtenha captura elétrica. Geralmente, a captura se caracteriza pelo alargamento do complexo QRS com 
uma onda T larga e oposta à polaridade do QRS.

9. Observe qual é o ponto de corte para que haja captura de praticamente todas as espículas do marca-passo. A partir desse 
ponto, deixe o valor da corrente elétrica com margem de segurança de 10% acima desse limiar.

10. Avalie a resposta hemodinâmica do marca-passo pelo pulso e pela PA.

11. Forneça analgesia e sedação, conforme necessário.
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Algoritmo para diagnóstico diferencial das taquicardias com QRS estreito de acordo 
com a resposta à infusão de adenosina

Flutter
TA

Frequência atrial maior
que ventricular

Administração incorreta
TV Fascicular

Taquicardia sinusal TRN
TRAV

TA

Nehuma mudança Diminuição da FC Término súbito

Taquicardia QRS
Estreito regular

Adenosina

FC: frequência cardíaca; TV: taquicardia ventricular; TRN: taquicardia por reentrada nodal; TRAV: taquicardia dependentes do nó AV; 
TA: taquicardia atrial.



367

Tabela 21 - Indicações, doses e efeitos colaterais dos antiarrítmicos

Medicação Quando Como Efeitos Colaterais (EC)

Adenosina
Taquiarritmia 

supraventricular (TSV) 
estável

6 mg, IV, em bolus rápido
Caso não haja resposta, repetir 12 mg

Dose total - 30 mg
Cada dose deve ser seguida de 20 ml 

de solução salina EV rápido

EC: rubor facial, tosse, dispneia, 
broncoespasmo

Efeitos são transitórios
Evitar em pacientes com asma

Não é eficaz nos pacientes em uso 
de metilxantinas

Bloqueadores de Canal 
de Cálcio

TSV estável com função 
ventricular preservada

Verapamil - 2,5 a 5 mg IV lento. Pode se 
repetir 5 a 10 mg após 15 a 30 minutos 

da primeira dose até total de 20 mg
Diltiazem - 0,25 mg/kg IV em 2 minutos

Pode-se repetir 0,35 mg/kg após 
15 minutos da primeira dose

EC: Bradicardia
Contraindicações: Graus avançados de 
BAV, insuficiência cardíaca (IC), choque 

cardiogênico, hipotensão arterial

Betabloqueadores TSV estável com função 
ventricular preservada

Metoprolol
5 mg IV lento até 15 mg

Propranolol
1 mg IV a cada 5 min até 5 mg

EC: Bradicardia
Contraindicações: Graus avançados 
de BAV, IC, choque cardiogênico, 

hipotensão arterial
Pode precipitar/agravar 

broncoespasmo
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Amiodarona

TSV
Fibrilação atrial aguda 

(FA)/ flutter
FV/TV sem pulso

Ataque Fora da PCR
150 mg em 100 ml em 15 minutos, 

podendo ser repetido a cada 15 minutos
Manutenção 1 mg/min nas primeiras 

6 h e 0,5 mg/min nas 18 h consecutivas
Dose máxima diária: 2,2 g

EC: Hipotensão arterial
Bradicardia

Diminui metabolismo da digoxina e 
da varfarina

Efeito aditivo com outras medicações 
que prolongam QT

Digital
TSV

Controle de frequência 
em FA flutter

Lanatosídeo C
0,8 a 1,6 mg em 4 doses fracionadas

Toxicidade determina:
graus variados de BAV e Bradicardia

Interações medicamentosas: 
quinidina, antagonista do cálcio, 
amiodarona, espironolactona, 

eritromicina, tetraciclina

Procainamida
TSV estável

Reversão de FA e flutter
Controle de FC em WPW

Ataque
20 mg/min até resolução da arritmia, 

hipotensão, alargamento do 
QRS > 50% do basal ou dose máxima 

de 17 mg/kg
Manutenção
1 a 4 mg/min

Contraindicações: Lupus Eritematoso 
Sistêmico, QT longo e

reação de hipersensibilidade a 
procaínas
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Proprafenona
Reversão de FA flutter atrial
Controlar FC e reversão 

de FA em WPW

450 a 600 mg via oral (VO)
Primeiro uso sempre intra-hospitalar

Contraindicações:
IC, doença do nó sinusal, bradicardia 

grave, BAV, doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC), 

hipotensão, choque cardiogênico

Sotalol
TSV estável

Controlar FC e reversão 
de FA na WPW

1 a 1,5 mg/kg EV lento a no máximo 
10 mg/min

Contraindicações: Asma, bradicardia, 
BAV de grau avançado, Sd. QT longo, 

choque cardiogênico, insuficiência 
cardíaca congestiva (ICC)

Pacientes com hipocalemia ou 
hipomagnesemia - predisposição a TV 

polimórfica

Lidocaína TV monomórfica estável 1 a 1,5 mg/kg em bolus. Manutenção 
de 1 a 4 mg/min. Efeito pró-arrítmico descrito

Fibrilação atrial e flutter atrial

• Sinais de comprometimento hemodinâmico: cardioversão elétrica sincronizada.
• Em pacientes estáveis, dados como fração de ejeção, tempo de duração da arritmia (menor ou maior que 48 horas) e presença de 

pré-excitação ventricular (Síndrome de Wolf-Parkinson-White) são imprescindíveis para tomada de decisões acerca de indicação de 
anticoagulação, reversão do ritmo ou controle da resposta ventricular e avaliação da segurança para a reversão do ritmo
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Tabela 22

FA/ flutter: início < 48 hs

• Terapia de escolha: cardioversão elétrica, tendo em vista o baixo risco de embolismo neste período
• Terapia farmacológica pode ser recomendada, para casos em que a cardioversão elétrica e o seu 

preparo (sedação) impõe risco para o paciente
• Flecainida IV (não disponível no Brasil): efetiva na FA com < 24 horas, sendo mais efetiva que 

demais drogas. A apresentação oral, “pílula de bolso”, também mostrou-se eficaz
• Ibutilida IV, antiarrítmico classe III, não disponível no Brasil, eficaz na reversão de FA. Vantagem de 

poder ser utilizado em paciente com doença cardíaca estrutural, mas sem IC
• A eficácia da amiodarona na cardioversão química da FA é controversa. Uso reservado para controle 

de frequência e para pacientes com doença estrutural
• Digoxina está indicada apenas para o controle da resposta ventricular

Início > 48 horas ou 
duração desconhecida

• Iniciar anticoagulação e decidir posteriormente sobre a reversão do ritmo
• Aumenta-se o risco de formação de trombo em átrio esquerdo
• Duas opções terapêuticas:

1. Anticoagular (INR terapêutico) por 3 semanas, proceder à cardioversão e manter anticoagulação 
por mais 4 semanas

2. Realizar ecocardiograma transesofágico para excluir trombo, iniciar anticoagulação e realizar 
cardioversão no mesmo tempo. Manter anticoagulação por mais 4 semanas

• Controle de frequência em pacientes com disfunção ventricular; a droga recomendada é a 
digoxina. Betabloqueadores e amiodarona também podem ser usados
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Tratamento de FA/Flutter em 
pacientes com Síndrome de 

Wolf Parkinson White

• Tratamento de escolha é a cardioversão elétrica
• Proprafenona, amiodarona, procainamida e ibutilida para reversão farmacológica e controle de 

frequência nos pacientes estáveis com FA/Flutter com duração menor de 48 horas
• Adenosina, betabloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e digoxina estão contraindicados 

pela ação predominante no nó AV
• FA/Flutter > 48 horas e estabilidade hemodinâmica; o especialista deve ser consultado

Orientação para reversão farmacológica de FA com menos de 48 horas

Tabela 23

Recomendação Nível de evidência

Proprafenona VO I B

Amiodarona EV IIa B

Digoxina, Sotalol, Dronedarona III A
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Algoritmo do tratamento da taquicardia com QRS largo

TAQUICARDIA QRS LARGO

INSTÁVELESTÁVEL

QRS IrregularQRS Regular

ECG 12
derivações

CARDIOVERSÃO ELÉTRICA SINCRONIZADA 
se TV Monomórfica

ou
DESFIBRILAÇÃO se TV Polimórfica

Monitorização do eletrocardiograma, PA e oximetria 
de pulso

Oxigênio (se hipoxêmico)
Acesso venoso
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Se Torsades de Pointes - administre Sulfato de 
Magnésio e elimine fatores que causam aumento do 

intervalo QT

1ª escolha – AMIODARONA – 150 mg EV em 10 
minutos

Repetir se não houver reversão
Se reversão dose de manutenção:

1 mg/min por 6 horas e a seguir 0,5 mg/min nas 
próximas 18 horas

2ª escolha – PROCAINAMIDA – até 17 mg/kg EV a 
20-50 mg/min

Se não houver reversão ou se houver sinais de 
instabilidade hemodinâmica

Se Sinais de instabilidade hemodinâmica

Taquicardia Ventricular PolimórficaTaquicardia Ventricular Monomórfica
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Orientação para abordagem terapêutica de taquicardias QRS largo

Tabela 24

Indicação Recomendação Nível de evidência

A taquicardia de QRS largo deve ser interpretada como TV se o diagnóstico ainda não 
estiver esclarecido
Em pacientes com taquicardia de QRS largo, instáveis hemodinamicamente, a cardioversão 
elétrica (CVE) é a terapia de escolha
Em pacientes com taquicardia de QRS largo, estáveis hemodinamicamente, a CVE, sob 
sedação adequada, é uma conduta usualmente apropriada

I C

Amiodarona IV é opção aceitável para o tratamento inicial dos pacientes com TV 
sustentada, estável hemodinamicamente IIa B

Amiodarona IV é opção para paciente com TV sustentada, refratária à CVE e/ou com 
recorrência da taquiarritmia

A lidocaína IV é opção aceitável para o tratamento inicial dos pacientes com TV sustentada, 
estável hemodinamicamente, especialmente se associado à isquemia miocárdica aguda IIb C

Os bloqueadores de canais de cálcio, verapamil e diltiazem, devem ser evitados para 
pacientes com taquicardia de QRS largo de origem desconhecida, especialmente em 
pacientes com história de disfunção ventricular

III C
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Resumo dos principais cuidados pós-parada cardiorrespiratória

A. Otimização da ventilação e oxigenação
• Aquisição de via aérea avançada.
• Manter a saturação de oxigênio entre 94 e 99%.
• Evitar hiperventilação.
• Utilização de capnografia se disponível.

B. Otimização hemodinâmica
• Procurar manter pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 90 mmHg.
• Obtenção de acesso venoso/intraósseo rápido.
• Administração de fluidos endovenosos.
• Administração de drogas vasoativas se necessário.
• Realização de eletrocardiograma de 12 derivações.
• Tratar causas reversíveis de PCR: 5 “H”s e 5 “T”s.
• Monitorização de PA invasiva.
• Obtenção de acesso venoso central após a estabilização inicial do paciente.

C. Terapia Neuroprotetora
• Considerar hipotermia para pacientes não responsivos.
• Evitar hipertermia.
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D. Suporte de Órgãos Específicos
• Evitar hipoglicemia.
• Considerar sedação após PCR em pacientes com disfunção cognitiva.
• Considerar investigação coronária invasiva em pacientes com suspeita de infarto agudo do miocárdio.

E. Prognóstico Pós-PCR
• Avaliação neurológica 72 horas após a PCR.

Manejo da síndrome coronariana aguda (SCA)

Nível de recomendação para analgesia na SCA

Tabela 25

Recomendação Nível de evidência

Morfina IV para alívio da dor em SCA com supra do segmento ST I C

Morfina IV para alívio da dor em SCA sem supra do segmento ST IIa C

Uso de benzodiazepínicos IIb C

Anti-inflamatórios não hormonais (exceto aspirina), tanto COX-2 seletivos como não 
seletivos, não devem ser administrados durante a hospitalização de portadores de IAM III C
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Recomendação para oxigenioterapia em SCA

Tabela 26

Recomendação Nível de evidência

Congestão pulmonar ou saturação de oxigênio abaixo de 94% I C

Todos os pacientes nas primeiras 3 horas IIb C

Todos os pacientes após 6 horas III C

Recomendação para uso de nitrato em SCA

Tabela 27

Recomendação Nível de evidência

Nitrato por via endovenosa, por até 48 horas; e, após, por VO, para recorrência da dor de 
origem isquêmica, hipertensão arterial ou congestão pulmonar I B

Nitratos no tratamento do infarto de ventrículo direito III C

Contraindicação do nitrato: hipotensão arterial (PAS < 90 mmHg ou queda > 30 mmHg 
da PA basal), bradicardia (FC < 50 bpm), taquicardia na ausência de IC (FC > 100 bpm), 
uso de inibidor da fosfodiasterase (por exemplo, sildenafil) nas últimas 24 h (48 h se 
tadalafila) e em pacientes com infarto do ventrículo direito

- -
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Antiagregantes plaquetários

Tabela 28

Recomendação Nível de evidência

Ácido Acetilsalicílico (AAS - 100-325 mg) a todos os pacientes com SCA I A

Clopidogrel para SCA, sem supra, de moderado a alto risco I A

Clopidogrel em substituição a AAS para os pacientes intolerantes ou com hipersensibilidade IIa B

Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs - exceto AAS) para os pacientes com SCA III C

Uso dos anticoagulantes em IAM sem supra ST

Tabela 29

Recomendação Nível de evidência

Uso de heparina não fracionada com monitorização do tempo de tromboplastina parcial 
ativada (TTPa) IIb A

Uso de enoxaparina em pacientes com SCA sem supra de ST IIb A
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Uso de foundaparinux em pacientes com SCA sem supra de ST que não serão 
encaminhados à hemodinâmica IIa B

Uso de foundaparinux em pacientes com SCA sem supra de ST que serão encaminhados 
à hemodinâmica III B

Uso de bivalirudina em pacientes com SCA sem supra de ST IIa B

Uso de betabloqueadores

Tabela 30

Recomendação Nível de evidência

Uso de betabloqueadores orais em pacientes com SCA e estabilidade hemodinâmica IIa A

Na ausência de contraindicações, devemos iniciar o uso de betabloqueadores por VO nas 
primeiras 24 horas a todos os pacientes com suspeita de SCA I A

Betabloqueador em baixa dose por VO, após estabilização inicial, antes da alta hospitalar IIa A
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Outros medicamentos usados na SCA

Tabela 31

Recomendação Nível de evidência

Uso rotineiro de bloqueadores do canal de cálcio III C

Uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA) em pacientes com 
estabilidade hemodinâmica após a estabilização inicial I A

Uso de estatinas potentes nas maiores doses possíveis nas primeiras 24 horas da 
chegada ao hospital I A

Uso rotineiro de antiarrítmicos III C
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Nível de recomendação para estratégia conservadora inicial versus estratégia 
invasiva inicial

Tabela 32

Recomendação Nível de evidência

Estratégia invasiva precoce (ou seja, angiografia diagnóstica com intenção de realizar 
revascularização) em pacientes com angina instável/infarto com supradesnivelamento 
de ST (AI/IAMSST) e angina refratária ou instabilidade hemodinâmica ou elétrica (sem 
comorbidades importantes ou contraindicações para estes procedimentos)

I B

Estratégia invasiva precoce (ou seja, angiografia diagnóstica com intenção de realizar 
revascularização) em pacientes com AI/IAMSST inicialmente estabilizados (sem comorbidades 
importantes ou contraindicações para estes procedimentos) e que tenham um elevado risco 
para eventos clínicos

I B

Estratégia conservadora inicial (ou seja, invasiva seletiva) pode ser considerada 
como uma estratégia de tratamento para pacientes com angina estável/infarto com 
supradesnivelamento de ST - AI/IAMSST - sem (sem comorbidades importantes ou 
contraindicações para tais procedimentos), com risco elevado de eventos clínicos, 
incluindo aqueles que são troponina positiva (grau de recomendação B). A decisão de 
implementar uma estratégia conservadora inicial naqueles pacientes (vs. invasiva inicial) 
pode considerar a preferência do médico e do paciente

IIb C
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Estratégia invasiva pode ser razoável em pacientes com insuficiência renal crônica IIb C

Estratégia invasiva precoce (ou seja, diagnóstico de angiografia com intenção de 
realizar revascularização) não é recomendada em pacientes com comorbidades 
extensas (por exemplo, insuficiência hepática ou pulmonar, câncer), nos quais os 
riscos da revascularização e as condições de comorbidades são maiores do que 
benefícios da revascularização

III C

Uma estratégia invasiva precoce (ou seja, diagnóstico de angiografia com intenção de 
realizar revascularização) não é recomendada em pacientes com dor torácica aguda e 
baixa probabilidade de SCA

III C

Estratégia invasiva precoce (ou seja, diagnóstico de angiografia com intenção de realizar 
revascularização), não deve ser realizada em pacientes que não concordem com a 
revascularização, independentemente dos achados angiográficos

III C
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IAM com supradesnível de ST

Terapias de Reperfusão

• Fibrinólise restaura o fluxo coronário normal (TIMI 3) em 50% a 60% de indivíduos.
• Intervenção coronária percutânea primária (ICPP) é capaz de restaurar o fluxo em 90% dos sujeitos.
• As taxas de patência obtidas com ICPP se traduzem em redução da mortalidade e das taxas de reinfarto em relação à 

terapia fibrinolítica.
• ICPP diminui o risco de hemorragia intracraniana e acidente vascular encefálico (AVE), tornando a estratégia de reperfusão de 

escolha em idosos e naqueles com risco de complicações hemorrágicas.
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Fibrinolíticos

Tabela 33

Recomendação Nível de evidência

Na ausência de contraindicações, a terapêutica fibrinolítica é recomendada para IAM 
com elevação do segmento ST (IAMCST) se o início dos sintomas for inferior a 12 horas 
de apresentação e ICPP não estiver disponível no prazo de 90 minutos do primeiro 
contato médico

I A

Se a fibrinólise é escolhida para a reperfusão, o médico deve administrar aos pacientes 
elegíveis tão cedo quanto possível de acordo com um protocolo pré-determinado pela 
equipe de cardiologia

I A

A terapia fibrinolítica geralmente não é recomendada para pacientes que se apresentam 
entre 12 e 24 horas após o início dos sintomas, a menos que a dor isquêmica persistente 
esteja presente e associada à elevação do segmento ST

IIb B

A terapia fibrinolítica não deve ser administrada para pacientes que se apresentam com 
mais de 24 horas após o início dos sintomas III B

A meta é um tempo porta-agulha inferior a 30 minutos, com esforço concentrado na 
redução do tempo de terapia - -
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Terapia fibrinolítica

Tabela 34

Contraindicações absolutas

Qualquer hemorragia intracraniana prévia

Conhecida lesão vascular cerebral estrutural (por exemplo, malformação arteriovenosa - MAV)

Conhecida neoplasia maligna intracraniana (primária ou metastática)

Acidente vascular cerebral  (AVC) isquêmico dentro de 3 meses, salvo AVC isquêmico em até 3 horas

Suspeita de dissecção aórtica

Sangramento ativo ou diátese hemorrágica (excluída menstruação)

Traumatismo craniano significativo ou traumatismo facial nos últimos 3 meses

Contraindicações relativas

História da hipertensão arterial crônica, grave, mal controlada

Hipertensão arterial grave não controlada, na apresentação (PAS 180 mmHg ou pressão arterial diastólica - PAD - 110 mmHg)**

História de AVC isquêmico prévio de 3 meses, demência, ou patologia intracraniana conhecida não abrangida nas contraindicações

Ressuscitação cardiopulmonar traumática ou prolongada (10 minutos) ou cirurgia de grande porte (3 semanas)

Hemorragia interna recente (dentro de 2 a 4 semanas)
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Punções vasculares não compreensíveis

Para estreptoquinase/anistreplase: exposição prévia (5 dias antes) ou reação alérgica prévia a estes agentes

Gravidez

Úlcera péptica ativa

O uso atual de anticoagulantes: quanto maior a Razão Normalizada Internacional (INR), maior o risco de sangramento.
** Poderia ser uma contraindicação absoluta em pacientes de baixo risco com infarto do miocárdio.

Riscos da terapia fibrinolítica

Tabela 35

Hemorragia intracraniana

Regimes fibrinolíticos mais eficazes, como o rtPA (alteplase) e heparina, representam um risco maior do que a estreptoquinase 
associada à aspirina

Dados clínicos que ajudam a estratificar pacientes de risco no momento são a idade (< 65 anos), baixo peso corporal (< 70kg), 
hipertensão arterial na apresentação (180/110 mmHg), e uso de rtPA
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Intervenção coronária percutânea (ICPP)

Tabela 36

Recomendação Nível de evidência

A angioplastia coronária com ou sem colocação de stent é o tratamento de escolha para o 
manejo do IAMCST, quando pode ser realizada de forma eficaz dentro de 90 minutos (tempo 
porta-balão), por um profissional qualificado (75 ICPP’s/ano) em um laboratório qualificado. 
(200 ICPP’s anualmente, dos quais pelo menos 36 são ICPP primária para IAMCST)

I A

ICPP após retorno da circulação espontânea

Tabela 37

Recomendação Nível de evidência

Um ECG de 12 derivações deve ser realizado o mais rapidamente possível após retorno da 
circulação espontânea (RCE) I A

O tratamento adequado da SCA ou IAMCST, incluindo ICPP ou fibrinólise, deve ser 
iniciado independentemente da presença de coma I A
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Pacientes com 12 horas do início dos sintomas e achados eletrocardiográficos 
compatíveis com IAMCST, a reperfusão deve ser iniciada tão logo possível - 
independente do método escolhido

I A

ICPP primária realizada em um centro de alto volume dentro de 90 minutos do primeiro 
contato médico por um experiente operador é razoável, pois melhora a morbidade e 
mortalidade, comparados com fibrinólise imediata (30 minutos porta-agulha)

I A

Se a ICPP não pode ser realizada dentro de 90 minutos do primeiro contato médico, 
independente da necessidade de transferência de emergência, então a fibrinólise é 
recomendada, supondo-se que o paciente não tenha contraindicações para a fibrinólise

I B

Para aqueles pacientes com contraindicação para fibrinólise, a ICPP é recomendada, 
apesar do atraso, ao invés da terapia de reperfusão I A

Para aqueles pacientes que apresentam IAMSST, em choque, ICPP (ou CRM) é o 
tratamento de reperfusão preferido. A terapia trombolítica deve ser considerada apenas se 
houver um atraso considerável para ICPP

- -
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Anticoagulantes e síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do 
segmento ST

Anticoagulantes em IAMSST tratados com fibrinolíticos

Tabela 38

Recomendação Nível de evidência

Uso de enoxaparina em pacientes com IAMSST submetidos a tratamento fibrinolítico IIa A

Uso de heparina não fracionada em pacientes com IAMSST submetidos a 
tratamento fibrinolítico IIb C

Uso de fondaparinux em pacientes com IAMSST submetidos a tratamento fibrinolítico IIb A

Uso de bivalirudina em pacientes com IAMSST submetidos a tratamento fibrinolítico IIb C

Troca do tipo de heparina inicialmente administrada (não fracionada ou baixo peso) III B
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Anticoagulantes em IAMSST encaminhados à angioplastia primária

Tabela 39

Recomendação Nível de evidência

Uso de heparina não fracionada ou enoxaparina em pacientes com IAM com supra 
submetidos à angioplastia primária IIb A

Uso de fondaparinux associado à heparina não fracionada em pacientes com IAMSST 
submetidos à angioplastia primária IIb C

Uso isolado de fondaparinux em pacientes com IAMSST submetidos à angioplastia primária III C

Uso de bivalirudina em pacientes com IAM com supra submetidos à angioplastia primária IIa A
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Paciente com dor 
torácica típica

1. Estabilização hemodinâmica
2. Monitorização com cardioversor/desfibrilador
3. Oxigênio (se Saturação O2 < 94% ou desconhecida ou 
desconforto respiratório)
4. Acesso venoso calibroso
5. Administrar AAS 200-300 mg
6. ECG de 12 derivações em menos de 10 min da 
chegada no hospital
7. História Clínica e exame físico direcionados (exame 
físico do sistema respiratório e cardiovascular e palpação 
de pulso nos 4 membros)
8. Coletar amostra de sangue para avaliar marcadores de 
necrose miocárdica

Supradesnivelamento do 
Segmento ST ou Bloqueio 
de Ramo Esquerdo novo

Alteração Sugestiva
de Isquemia

ECG normal

Terapia de reperfusão imediata:
Porta-agulha < 30 min
Porta balão < 90 min

Estratificar risco com 
parâmetros clínicos e 

escores de risco

Realizar ECG e coletar 
marcadores de necrose 

miocárdica seriados

Alto e médio risco:
Avaliação invasiva

Baixo risco:
Avaliação não invasiva
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Recomendações dos tempos ideais no tratamento do AVC na emergência

Tabela 40

Da admissão à avaliação médica 10 minutos

Da admissão à tomografia computadorizada (TC) de crânio (término) 25 minutos

Da admissão à TC de crânio (interpretação) 45 minutos

Da admissão à infusão do rt-PA 60 minutos

Disponibilidade do neurologista 15 minutos

Disponibilidade do neurocirurgião 2 horas

Da admissão ao leito monitorizado 3 horas
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Imagem na fase aguda do AVC

Tabela 41

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com AVC agudo, uma TC de crânio sem contraste deve ser realizada de urgência I A

Alternativa, ressonância magnética (RM) de crânio com difusão e percussão e sequência de 
eco gradiente II B

Imagem cerebral deve ser interpretada por um médico treinado na avaliação de TC/RM 
de crânio II B

Neuroimagem multimodal pode ser utilizada na seleção de pacientes para terapia trombolítica 
com início dos sintomas indefinido ou além de janela de 4,5 horas II B
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Tratamento da fase aguda do AVC isquêmico

Antiagregantes plaquetários na fase aguda do AVC isquêmico

Tabela 42

Recomendação Nível de evidência

Recomenda-se o início da administração oral de ácido acetilsalicílico na dosagem diária 
de 160 a 300 mg em 48 horas após a instalação de um AVC isquêmico I A

Estatinas na fase aguda do AVC isquêmico

Tabela 43

Recomendação Nível de evidência

Pacientes com AVC agudo que já estejam em uso de estatinas devem seguir com 
seu tratamento I B

O uso de estatinas após 48 horas do AVC é seguro I B
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Protocolo de trombólise intravenosa

Tabela 44

Recomendação Nível de evidência

O uso do ativador de plasminogênio tecidual recombinante (rt-PA), quando 
administrado ao paciente nas primeiras 4 horas e 30 minutos, por via intravenosa, 
revelou diminuição na incapacidade funcional no grupo que utilizou a droga em relação 
ao placebo, sendo, no momento, uma das intervenções específicas recomendadas para 
o tratamento na fase aguda do AVC isquêmico

I A

Trombolíticos também mostraram benefício em diabéticos com AVC prévio II B

Não são considerados critérios absolutos de exclusão, caso o neurologista responsável 
pelo tratamento trombolítico esteja convicto de que não estão relacionados ao 
déficit neurológico agudo: glicemia > 400 mg/dl, crise epiléptica no início do déficit 
neurológico e diagnóstico de aneurisma cerebral

II C
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Tabela 45

Critérios de inclusão para rt-PA

AVC isquêmico em qualquer território encefálico

Possibilidade de se iniciar a infusão do rt- PA dentro de 4 horas e 30 minutos do início dos sintomas (para isso, o horário do 
início dos sintomas deve ser precisamente estabelecido. Caso os sintomas forem observados ao acordar, deve-se considerar o 
último horário no qual o paciente foi observado normal)

Tomografia computadorizada do crânio ou ressonância magnética sem evidência de hemorragia

Idade superior a 18 anos

Tabela 46

Critérios de exclusão

Uso de anticoagulantes orais com tempo de pró-trombina (TP) > 15 segundos (RNI > 1,5)

Uso de heparina, nas últimas 48 horas, com tempo de TTPa elevado, AVC isquêmico ou traumatismo cranioencefálico grave nos 
últimos 3 meses

História pregressa de alguma forma de hemorragia intracraniana ou de malformação vascular cerebral

TC de crânio com hipodensidade precoce igual ou maior do que um terço do território da artéria cerebral média

PAS ≥ 185 mmHg ou PAD ≥ 110 mmHg (em 3 ocasiões, com 10 minutos de intervalo) refratária ao tratamento anti-hipertensivo
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Melhora rápida e completa dos sinais e sintomas no período anterior ao início da trombólise

Déficits neurológicos leves (sem repercussão funcional significativa)

Cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo dentro das últimas 2 semanas

Hemorragia geniturinária ou gastrointestinal (nas últimas 3 semanas), ou história de varizes esofagianas

Punção arterial em local não compressível na última semana

Coagulopatia com TP prolongado (INR > 1,5), TTPa elevado, ou plaquetas < 100000/mm3

Glicemia < 50mg/dl com reversão dos sintomas após a correção

Evidência de endocardite ou êmbolo séptico, gravidez

Infarto do miocárdio recente (3 meses)

Suspeita clínica de hemorragia subaracnoide ou dissecção aguda de aorta

Tabela 47

Determinados fatores que interferem no risco-benefício da terapia trombolítica, não sendo, contudo, contraindicação de seu uso

NIHSS > 22

Idade > 80 anos

Hiperglicemia
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• O uso de rt-PA para o tratamento do AVC isquêmico agudo implica na necessidade de um controle rigoroso da PA, pois o risco 
de hemorragia cerebral correlaciona-se com os níveis pressóricos.

• Em pacientes candidatos à terapêutica trombolítica, recomenda-se seguir o protocolo do NINDS rt-PA Stroke Study Group, pelo 
qual são aceitos os seguintes níveis de PA nas primeiras 24 horas: PAD ≤ 105 mmHg e PAS ≤ 180 mmHg.

Cuidados gerais

Tabela 48

Rotina de uso do rt-PA

O rt-PA deve ser administrado na dose de 0,9 mg/kg, até um total máximo de 90 mg

Injetar 10% da dose EV em até 1 minuto, e o restante em 60 minutos, em bomba de infusão

O paciente deverá estar monitorado por período mínimo de 24 horas para a detecção de quaisquer mudanças no quadro neurológico, 
sinais vitais ou evidência de sangramento

O tratamento deve ser realizado preferencialmente por um neurologista experiente na terapia da fase aguda do AVC ou outro profissional 
médico orientado por neurologista com auxílio da telemedicina
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Rotina do uso de trombolíticos em AVCi

Tabela 49

Recomendação Nível de evidência

Segundo o estudo CASES, Angioedema orolingual pode ocorrer em cerca de 5% dos 
pacientes submetidos à trombólise endovenosa, especialmente em pacientes com infarto 
em córtex insular e frontal, associado ao uso de IECA. Em geral, o quadro assinala boa 
evolução. É recomendável atenção a essa possível complicação visando à sua pronta 
correção, sobretudo nos pacientes com perfil favorável à ocorrência dessa complicação

IIa C

O rt-PA intravenoso é recomendado dentro das primeiras 4 horas e 30 minutos do início 
dos sintomas de AVC isquêmico I A

Seguir rigorosamente os critérios de inclusão e exclusão para o tratamento trombolítico IIa C

O uso de neuroimagem multimodal pode ser útil na seleção de pacientes para terapia 
trombolítica em pacientes com início dos sintomas com tempo indeterminado ou além das 
4 horas e 30 minutos

IIa A

A telemedicina pode ser utilizada para orientação da trombólise em centros sem especialista IIa B

A trombólise deve ser realizada em leito monitorado, na sala de emergência ou, preferencialmente, 
em unidades de AVC IIa C
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Protocolo de trombólise intra-arterial

Tabela 50

Recomendação Nível de evidência

A terapia trombolítica intra-arterial é uma opção de tratamento para pacientes selecionados 
com AVCI, com tempo inferior a 6 horas de duração, decorrente de oclusão da artéria 
cerebral média, carótida ou basilar

IIa C

A droga utilizada, por extrapolação dos estudos de trombólise endovenosa, é o rt-PA IIa C

O tratamento requer que o paciente esteja em um centro capacitado, com intervencionistas 
experientes em tratamento cerebrovascular e que possibilite um rápido acesso ao 
laboratório de hemodinâmica

IIa C

A terapia trombolítica intra-arterial pode ser considerada em pacientes que apresentam 
contraindicações para o uso de trombolítico intravenoso IIb C

A terapia trombolítica intravenosa, em casos elegíveis, não deve ser preterida em relação à 
terapia trombolítica intra-arterial IIb C

A terapia trombolítica intra-arterial é recomendada na oclusão aguda da artéria basilar em 
pacientes selecionados IIb C
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Protocolo de trombólise combinada

Tabela 51

Recomendação Nível de evidência

O uso da trombólise combinada não apresenta nível de evidência suficiente para ser 
recomendado como primeira linha IIb C

Pacientes submetidos à trombólise combinada, preferencialmente, devem ser estudados 
em ensaios clínicos controlados IIb C

Em casos individuais com alto risco de sequelas permanentes e oclusão arterial persistente, 
a trombólise combinada pode ser oferecida a pacientes mediante consentimento 
informado

III C
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Manejo de pacientes com hemorragia intraparenquimatosa cerebral espontânea

Pressão arterial

Tabela 52

Monitorização da PA: não invasiva ou invasiva se houver infusão contínua de medicações anti-hipertensivas

Tratamento mais agressivo e o mais rápido possível com o objetivo teórico de evitar a expansão do sangramento

Algumas medicações: metoprolol, diltiazen ou esmolol, pois o labetalol e nicardipina não são disponíveis para uso no Brasil. Para 
casos mais graves ou refratários: infusão intravenosa de nitroprussiato de sódio. Os medicamentos anti-hipertensivos, por via oral, 
devem ser instituídos e titulados assim que possível

Hipertensão intracraniana

• Pacientes comatosos com sinais de hipertensão intracraniana podem se beneficiar de medidas, como elevação da cabeceira 
a 30 graus, analgesia, sedação, doses moderadas de manitol a 20%, solução salina hipertônica e hiperventilação para atingir 
PaCO2 entre 28 e 32 mmHg.
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Drogas antiepilépticas

• O tratamento de crises epilépticas ou estado de mal epiléptico por hemorragia intraparenquimatosa cerebral (HIC) deve ser 
prontamente instituído com medicações intravenosas, de forma semelhante ao do estado de mal epiléptico por outras etiologias.

• Recomenda-se o tratamento profilático com anticonvulsivantes em pacientes torporosos e comatosos, em pacientes com hemorragias 
lobares e naqueles em que existam sinais de hipertensão intracraniana. As drogas mais recomendadas fenitoína e fenobarbital, que 
devem ser mantidas em níveis séricos terapêuticos, durante um mês, e, posteriormente, retiradas de forma gradual.

Controle da temperatura

• A temperatura corporal deve ser mantida em níveis normais. Febre é comum em pacientes com HIC, principalmente quando há 
hemorragia intraventricular, e deve ser investigada e tratada agressivamente.
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Tratamento cirúrgico

Tabela 53

Recomendação Nível de evidência

Para o diagnóstico de uma HIC é necessária a realização de um exame de neuroimagem 
por tomografia computadorizada ou ressonância magnética de crânio I A

Sugere-se que pacientes, na fase aguda de HIC, sejam internados em leitos monitorizados 
em unidades de AVC ou unidades de terapia intensiva; ideal seria em unidades de terapia 
intensiva neurológica

IIb B

Sugere-se o uso de drogas antiepilépticas de rotina apenas em pacientes com HIC que 
apresentam evidências clínicas ou eletroencefalográficas de crises epilépticas IIb B

Sugere-se a utilização profilática de droga antiepiléptica, por um período curto, em 
pacientes com hemorragia lobar IIb C

Sugere-se que a hipertermia (temperatura axilar ≥ 37,5°C) seja tratada na fase aguda da HIC IIb C

Mobilização e reabilitação precoce são recomendadas para pacientes com HIC IIb A

Sugerimos que o tratamento inicial da hipertensão intracraniana inclua medidas simples 
como elevação da cabeceira, analgesia e sedação IIb C
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Adicionalmente, em casos selecionados, podem ser empregados agentes osmóticos 
(manitol, salina hipertônica etc.), drenagem liquórica por cateter ventricular, bloqueio 
neuromuscular e hiperventilação

IIb C

Tratamento para redução da PA nos seguintes casos:
• Em pacientes com PAS acima de 180 mmHg ou PA média (PAM) acima de 

130 mmHg, sem evidência de hipertensão intracraniana; proceder redução da PA 
para níveis próximos a 160/90 mmHg (PAM em torno de 110 mmHg)

• Em pacientes com evidência de hipertensão intracraniana, considerar a 
monitorização da pressão intracraniana (PIC) e evitar redução da pressão de 
perfusão cerebral abaixo de 70 mmHg

Evitar redução brusca da PA média e hipotensão, especialmente em pacientes previamente 
hipertensos e com evidências de hipertensão intracraniana

IIa B

Em pacientes com HIC restrito ao leito, sugerimos a instituição de dispositivos de 
compressão pneumática intermitente dos membros o mais breve possível, para a profilaxia 
de trombose venosa profunda

I B

Após as primeiras 48 horas e após a documentação da estabilidade do volume do 
hematoma, sugerimos considerar o uso de profilaxia para trombose venosa profunda com 
heparina subcutânea ou heparina de baixo peso molecular

IIb B

Em pacientes com HIC associada ao uso de heparina, sugerimos que o sulfato de protamina 
deva ser utilizado para reverter o efeito da heparina IIb B
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Em pacientes com HIC associada ao uso de anticoagulantes orais, sugerimos o uso de 
plasma fresco congelado associado à vitamina K para reverter o efeito do cumarínico, até 
normalização do INR

IIa B

Alternativamente, o complexo protrombínico e o fator VII ativado podem ser utilizados 
neste contexto IIb C

Em pacientes com HIC sintomática associada ao uso de trombolíticos, sugerimos a 
administração de plasma fresco congelado, crioprecipitado e plaquetas IIb C

Pacientes com hematoma cerebelar > 3cm de diâmetro com alteração do nível de 
consciência, que estejam evoluindo com deterioração neurológica ou que apresentem sinais 
de compressão de tronco cerebral ou hidrocefalia sintomática não comunicante, devem ser 
submetidos à evacuação cirúrgica o mais rápido possível

IIb B

A evacuação cirúrgica de hematomas supratentoriais através de craniotomia convencional 
pode ser considerada em pacientes jovens com Glasgow entre 9 e 12, com hematomas 
lobares volumosos até 1 cm da superfície do córtex cerebral

IIa B

Sugerimos que a escolha sobre o reinício dos antitrombóticos após uma HIC deva ser 
individualizada de acordo com o risco de hemorragia recorrente e o risco de eventos 
tromboembólicos subsequentes

IIb C
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Recomendações para controle da PA na hemorragia intracerebral

Tabela 54

Pressão arterial Conduta recomendada

PA sistólica > 200 mmHg ou
PAM > 150 mmHg
(duas leituras com intervalo de 5 minutos)

Iniciar redução agressiva da PA por infusão contínua de anti-hipertensivo 
intravenoso, com monitorização da PA a cada 5 minutos

PA sistólica > 180 mmHg
PAM > 130 mmHg
Suspeita de aumento da PIC

Considerar monitorização da PIC. Iniciar redução da PA por infusão contínua ou 
intermitente de anti-hipertensivo intravenoso com monitorização da PA a cada 

5 minutos. Manter pressão de perfusão cerebral (PPC) > 60-80 mmHg

PA sistólica > 180 mmHg
PAM > 130 mmHg
Sem suspeita de aumento da PIC

Iniciar redução moderada da PA por infusão contínua ou intermitente de 
anti-hipertensivo intravenoso com monitorização da PA a cada 15 minutos (PA alvo 

160/90 mmHg ou PAM alvo 110 mmHg)

PA sistólica < 90 mmHg
Expansão com cristaloides por via intravenosa e infusão de aminas vasoativas:

Dopamina 2-20 µg/kg/min
Noradrenalina 0,05-0,2 µg/kg/min

Adaptado de Broderick J e cols.1001 2007.
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Parada cardiorrespiratória associada a situações especiais

PCR na asma brônquica

Tabela 55 - Tratamento

Recomendação Nível de evidência

Os beta-2-agonistas de rápido efeito promovem broncodilatação dose-dependente, como 
mínimos efeitos adversos, sendo a dose liberada dependente do volume pulmonar e fluxo 
inspiratório, não havendo diferenças entre infusão endovenosa ou inalatória, bem como 
uso de espaçador ou nebulizador; a administração IV contínua oferece melhores resultados 
em quadros de exacerbação das crises mais graves

IIb B

A associação de anticolinérgicos ao tratamento β-agonista, principalmente nas primeiras 
horas de tratamento, pode ser favorável, particularmente associada aos β-agonistas de 
curta duração, promovendo discreta melhora da função pulmonar, comparando-se ao uso 
isolado do β-agonista

IIb B

A precocidade do uso de corticosteroides sistêmicos pode reduzir a necessidade de 
internação hospitalar como seu principal desfecho, mesmo sem diferença entre seu uso 
oral ou IV. Para adultos, recomenda-se metilprednisolona 125 mg (dose média: 40 mg a 
250 mg) ou dexametasona 10 mg

IIa B



409

O brometo de ipratrópio é um fármaco anticolinérgico broncodilatador, sendo utilizado 
sob a forma de nebulização de 500 mcg. Início de ação em torno de 20 minutos, com 
pico de efeito de 60 a 90 minutos e sem efeitos sistêmicos. Habitualmente, é administrado 
apenas uma vez, por seu prolongado efeito, porém há estudos que recomendam doses 
repetidas de 250-500 mcg a cada 20 minutos

IIb B

Associado ao uso de inalação com agentes β-agonistas e corticosteroides, o sulfato de 
magnésio IV pode otimizar de forma moderada a função pulmonar. Promove o relaxamento 
da musculatura lisa brônquica, independente do nível sérico de magnésio, também reduz 
a necessidade de admissão hospitalar em pacientes com asma grave. A dose padrão 
considerada é de 2 g em tempo mínimo de infusão de 20 minutos

IIa B

Epinefrina ou terbutalina podem ser administradas em doses subcutâneas de 0,01 mg/kg, 
dividida em três doses de aproximadamente 0,3 mg, em até 20 minutos de intervalo.  
Em razão de suas propriedades adrenérgicas não seletivas, a epinefrina pode gerar 
taquicardia, isquemia miocárdica e aumento da demanda de oxigênio, sendo bem 
tolerada apenas para pacientes com menos de 35 anos de idade
A terbutalina pode ser administrada subcutânea (SC) na dose de 0,25 mg, em até três 
doses com intervalo de 20 minutos

IIb B

Ketamina é um anestésico com propriedades broncodilatoras, que estimula a secreção 
brônquica de forma copiosa. Não há, ainda, evidências sólidas para seu uso regular e pode 
ser opcional o seu uso como sedativo ou analgésico caso seja necessária a intubação

IIb B
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Relatos de casos em adultos e crianças têm demonstrado que o uso de anestésicos 
inalatórios, como sevoflurano e isoflurano, pode ter sucesso em pacientes refratários aos 
demais tratamentos indicados para a crise grave de asma. Esses agentes podem ter efeito 
broncodilatador direto, além de facilitarem a adaptação do paciente à ventilação mecânica 
e redução da demanda de oxigenação e produção de dióxido de carbono. Esta conduta 
ainda não foi adequadamente avaliada em ensaios clínicos randomizados

III C

A ventilação mecânica não invasiva (VMNI) pode reduzir a necessidade de intubação 
orotraqueal e ventilação mecânica invasiva, desde que o paciente se mantenha com 
adequado nível de consciência e demanda respiratória espontânea. Há recomendação 
maior de uso do Bilevel positive airway pressure (BIPAP), que permite a utilização de níveis 
pressóricos distintos na inspiração e expiração, o que possibilita maior adequação do 
paciente à ventilação e menor dificuldade expiratória

IIb B
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PCR em pacientes com asma grave

Tabela 56

Recomendação Nível de evidência

Para o suporte básico e avançado em um paciente vítima de PCR, decorrente de asma 
grave, uma série de casos descrevendo uma técnica de “compressões laterais do tórax” 
que tem sido aplicada a esta condição de PCR ainda demanda de melhor evidência para 
sua recomendação

III B

Há a descrição dos efeitos do auto-PEEP - pressão expiratória final positiva - sob a pressão de 
perfusão coronária e sucesso da desfibrilação, mesmo em pacientes não asmáticos, e, para 
tais condições, a despeito da carência de melhores evidências, recomenda-se o emprego, 
durante a PCR, de estratégicas de ventilação com menores frequências e volumes-corrente

IIa C

A breve desconexão da bolsa-valva-máscara ou tubo endotraqueal, durante a compressão 
torácica e permitido, visando à redução de auto-PEEP IIa C

Sublinha-se, ainda, que o pneumotórax pode ser causa frequente de PCR nos pacientes com 
asma grave e considerado como prioridade em seu tratamento I C
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PCR na anafilaxia

• A anafilaxia é uma reação alérgica multissistêmica mediada por imunoglobulinas IgE e IgG e um antígeno imunoglobulina 
específico que envolve pele, vias aéreas, sistema vascular e trato gastrointestinal. Em casos mais graves, pode promover a 
obstrução completa e total das vias aéreas, bem como o colapso cardiovascular com choque distributivo grave.

• Os agentes farmacológicos, látex, alimentos e insetos são descritos como agentes mais comuns associados à anafilaxia.
• A urticária costuma ser o mais comum achado de exame físico.
• Sinal inicial de envolvimento das vias aéreas normalmente é a rinite.
• Comprometimento mais grave está associado ao estridor laríngeo e sibilo.
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Tabela 57

Recomendação Nível de evidência

Vias aéreas: como o quadro em geral, há possibilidade de manifestação grave e rápido 
edema de orofaringe e/ou laringe; a presença de um profissional que saiba manusear as vias 
aéreas de forma invasiva e com segurança se faz necessária, incluindo intervenção cirúrgica

I C

Circulação: a administração intramuscular de epinefrina pode promover picos de absorção 
mais indicados nas situações emergenciais e deve ser administrada em todos os pacientes com 
sinais de reação alérgica. A dose recomendada é 0,2 a 0,5 mg (1:1000) intramuscular (IM) e 
pode ser repetida a cada 5 a 15 minutos na ausência de melhora clínica. A caneta injetora de 
epinefrina para adultos e crianças, há pouco disponível no Brasil, oferece dose de 0,3 mg para 
adultos e 0,15 mg para crianças, sendo sua recomendação de uso para anafilaxia grave ou PCR

I C

Ressuscitação volêmica e vasopressores

Tabela 58

Recomendação Nível de evidência

Reposição volêmica com 1000 ml de solução isotônica cristaloide para manter a pressão 
sistólica mínima de 90 mmHg tem sido usada com sucesso e repetida sempre que necessário IIa C

Se o uso de epinefrina IM não se faz suficiente, inicialmente, para estabilização do quadro, a 
via IV para epinefrina (5-15 mcg/min) contínua pode ser alternativa IIa C
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Adequada necessidade de monitoração hemodinâmica devido aos efeitos deletérios deste 
fármaco em overdoses I B

A vasopressina e metaraminol também foram considerados para uso em caso de anafilaxia 
com ou sem PCR se não responsivo à epinefrina IIb C

PCR na gravidez

Tabela 59

Recomendação Nível de evidência

Posicionar a grávida em decúbito lateral esquerdo, objetivando a descompressão da veia 
cava inferior. O aumento do útero promove a redução do retorno venoso por compressão 
venosa e precipita hipotensão e hipovolemia relativa, com redução da pré-carga funcional, 
motivando a PCR
É fundamental atentar à condição de hipotensão prévia da mãe definida como PAS inferior a 
100 mmHg ou 80% da pressão arterial basal
Ofertar o máximo de fração inspirada de oxigênio possível (preferencialmente 100%)
Estabeleça um acesso IV acima do diafragma

I C
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O deslocamento uterino feito de forma manual, com o paciente em posição supina, demonstrou 
ser semelhante ou até melhor que o decúbito lateral para a descompressão da aortocava
Assim, o deslocamento manual, durante a manobra de RCP na grávida, torna-se mais viável 
e adequado que o decúbito lateral esquerdo. Esta manobra é realizada com duas mãos 
tracionando o útero para a esquerda ou uma das mãos com o socorrista posicionado à 
direita, empurrando o útero para a esquerda

IIa C

Se tal técnica se demonstra ineficiente, deve-se posicionar a paciente em decúbito lateral de 
27° a 30°, utilizando um coxim para pelve e tórax que possa suportar esta posição IIb C

Ventilação

Tabela 60

Recomendação Nível de evidência

Em grávidas pode haver alterações da anatomia da via aérea, com edema, friabilidade 
de mucosa, hipersecreção e hiperemia, tornando as vias aéreas superiores mais estreitas, 
particularmente, no primeiro trimestre de gestação e oferecendo maior risco de aspiração 
e desaturação. O uso de bolsa-valva-máscara também oferece menor eficiência, e 
deve ser usada sempre com oxigênio em 100%, bem como os procedimentos de 
intubação orotraqueal que, por vezes, são feitos com maior dificuldade, sendo relevante 
disponibilizar o acesso a dispositivos supraglóticos

IIa B
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Circulação

• As compressões torácicas devem ser realizadas em região do esterno um pouco mais alta que a posição habitual, normalmente 
recomendada, considerando o ajuste do conteúdo torácico, a elevação diafragmática e aumento do volume abdominal devido 
ao útero gravídico.

Tabela 61

Recomendação Nível de evidência

A desfibrilação deve ser executada em prioridade seguindo as recomendações habituais 
de seu uso I C

O risco maior associado a evento adverso inclui a passagem de corrente pelo útero e líquido 
amniótico, que se constitui em adequado meio condutor. Todavia, tanto a cardioversão 
como a desfibrilação oferecem baixo risco para lesão fetal e são considerados procedimentos 
seguros a todos os estágios da gestação, sendo recomendada apenas a retirada de monitores 
fetais internos ou externos acoplados à mãe durante a realização do procedimento

IIb C
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Tabela 62

Causas da PCR em gestantes

As causas mais comuns são de origem cardíaca (IAM e dissecção de aorta)

Toxicidade pelo uso de magnésio pode promover aumento do espaço PR e QT e alargamento do QRS com níveis de 2,5-5 mmol/L 
e chegar até bloqueios atrioventriculares, bradicardia, hipotensão e PCR em níveis até 6-10 mmol/L. A administração empírica de 
cálcio é o antídoto para esta condição

A pré-eclampsia e eclampsia desenvolvem-se após a vigésima semana de gestação e podem produzir grave hipertensão e disfunção 
de múltiplos órgãos e sistemas, com elevada mortalidade materno-fetal

O tromboembolismo pulmonar é causa comum de PCR em grávidas

A embolia por líquido amniótico tem sido abordada com sucesso utilizando circulação extracorpórea e cesárea imediata

Tabela 63

Recomendação Nível de evidência

Para os cuidados pós-PCR, há documentação pequena da segurança de hipotermia, 
recomendando-se, quando utilizada, a monitoração fetal intensa IIb C

A ativação do grupo que irá realizar a cesária deve ser imediata, tão logo ocorra a PCR I B

Considerar cesária caso não ocorra RCE em até 4 minutos IIb C
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PCR na embolia pulmonar

Tabela 64

Recomendação Nível de evidência

O uso de trombolíticos no atendimento à PCR em pacientes sem embolia pulmonar 
diagnosticada ou reconhecida não demonstrou benefício e não é recomendado III A

Para pacientes em PCR, com provável associação com embolia pulmonar, o uso de 
fibrinolíticos oferece chance de sobrevivência maior, apesar de aumentar o risco de 
sangramentos, sendo considerável sua indicação neste cenário

IIa B
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PCR nos distúrbios hidroeletrolíticos

Potássio - hipercalemia

• As alterações de potássio constituem-se em uma das dez mais frequentes causas de PCR.
• A hipercalemia grave (definida como potássio sérico acima de 6,5 mEq/L) ocorre, em geral, por insuficiência renal ou extensa 

lesão celular e pode promove arritmias e parada cardíaca.
• A presença de ondas T apiculadas é a primeira manifestação eletrocardiográfica que demanda maior gravidade; com a progressão 

é possível determinar a ausência de ondas P, prolongamento do intervalo PR, alargamento do complexo QRS e, por fim, ritmos 
idioventriculares até assistolia.

Tabela 65

Tratamento

Estabilização da condição instável de membrana, forçando a entrada de potássio para seu espaço intracelular e removendo o potássio 
do organismo

Em ordem de prioridade de urgência, recomenda-se

Estabilizar a membrana da célula miocárdica com

Gluconato de Cálcio (10%): 15-30 ml IV de 2 a 5 minutos
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Transportar o potássio para dentro da célula

Bicarbonato de Sódio: 50 mEq IV em 5 minutos

Glicose mais insulina: solução “polarizante”: 25 g (50 ml G50%) glicose e 10 U de insulina regular IV de 15-30 minutos

Nebulização com Albuterol: 10 a 20 mg nebulização em 15 minutos

Excreção de potássio

Furosemida 40 a 80 mg IV

Kayexalate: 15 a 50 g via oral ou retal

Diálise

Tabela 66

Recomendação Nível de evidência

Em caso de PCR, deve-se administrar terapias IV de forma adjuvante IIb C
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Hipocalemia

• A hipocalemia grave ocorre com perdas renais e gastrointestinais e está associada à hipomagnessemia.
• Pode produzir alterações ao ECG, como ondas U, onde T achatada e arritmias (especialmente quando associada à intoxicação 

digitálica), podendo progredir para FV, assitolia ou AESP.
• A correção de potássio pode ser prolongada, particularmente, em casos de taquicardia polimórfica.
• A administração do potássio em bolus tem efeito desconhecido, nesta situação é contraindicada.

Magnésio (Mg)

• Eletrólito essencial é cofator para múltiplas enzimas. É fundamental na regulação do movimento transmembrana do sódio, 
potássio e cálcio.

• Hipermagnessemia: nível sérico está superior a 2,2 mEq/L (normal: 1,3 a 2,2 mEq/L).
• Em níveis extremos, pode produzir rebaixamento do nível de consciência, bradicardia, arritmias, hipoventilação e PCR.
• Hipomagnessemia: nível sérico de magnésio inferior a 1,3 mEq/L. Perdas renais ou intestinas, disfunção tireoidiana, 

medicamentos como pentamidina, diuréticos, consumo de álcool e desnutrição podem induzir taquicardia ventricular 
polimórfica, incluindo torsades de pointes.
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Tebala 67

Recomendação Nível de evidência

Hipermagnesemia: a conduta deve consistir da administração de gluconato de cálcio (10%) 
15 a 30 ml IV em 2 a 5 minutos IIb C

Na PCR o magnésio deve ser administrado em dose de 1 a 2 g de MgSO4 IV I C

Cálcio (Ca)

Tabela 68

Recomendação Nível de evidência

O papel da hiper ou hipocalcemia associado à PCR não está bem definido, mas o uso do 
gluconato de cálcio é considerado dentro de terapêuticas empíricas para a PCR em situações 
de hipercalemia e hipermagnessemia

IIb C
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PCR na hipotermia acidental

• A hipotermia grave (< 30°C), com intensa disfunção e depressão orgânica, pode oferecer risco de óbito já em seu manuseio 
inicial. A abordagem inicial consiste em manter um ritmo organizado com perfusão, priorizando o controle da perda de calor e 
promovendo o reaquecimento imediatamente.

• Este reaquecimento pode ser passivo quando a hipotermia é leve (34°C); para pacientes com hipotermia moderada (30°C a 
34°C), sem PCR, as técnicas de aquecimento externo são apropriadas para uso.

• Para os pacientes com hipotermia grave (≤ 30°C), ainda que sem PCR, faz-se necessário o aquecimento central, além do 
aquecimento externo.

• Para os pacientes em PCR, o uso de circulação extracorpórea promove o aquecimento central mais adequado, assim, técnicas 
alternativas, como lavagem da cavidade torácica com líquido aquecido, podem ser eficientes, e também terapia adjunta de 
aquecimento central com infusão de soluções aquecidas por IO ou IV e oferta de oxigênio umidificado aquecido.
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PCR no choque elétrico

• Lesões por alta voltagem oferecem maiores riscos de óbito e danos mais grave.
• Os acidentes com corrente alternada habitualmente promovem tetania e, em casos mais graves, podem gerar fibrilação 

ventricular, particularmente, ao atingirem as fases vulneráveis do ciclo cardíaco e promoverem fenômeno R sobre T.
• As correntes de alta voltagem contínuas, como os raios, promovem a ocorrência de PCR em modalidade assistólica.
• O maior cuidado no atendimento aos acidentados por choque elétrico deve seguir os preceitos de segurança de cena e 

atendimento ao trauma, garantindo que a vítima não esteja mais em contato com a fonte de alimentação de carga elétrica e 
haja adequada proteção cervical e de via aérea.

Toxicidade por opioides

Tabela 69

Recomendação Nível de evidência

Nos casos de intoxicação com depressão respiratória sem PCR, o uso do naloxone 
(antagonista) gera melhor resultado
Naloxone pode promover retirada rápida e intensa dos efeitos do opioide, como agitação, 
hipertensão e comportamento violento; desta forma, deve ser administrado em pequenas 
doses (0,04 a 0,4 mg) IM, IV ou IN e escalonado até 2 mg

I A
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Benzodiazepínicos

Tabela 70

Recomendação Nível de evidência

Flumazenil é um potente antagonista da ligação de benzodiazepinas em nível do 
SNC. Pode, rapidamente, reverter a depressão respiratória e do SNC. Sua utilização 
em pacientes em coma de origem indeterminada oferece riscos e não é recomendada 
Pode precipitar convulsões, arritmia e hipotensão, particularmente, se associado a 
antidepressivos tricíclicos

III B

Pode ser usado nas diversas situações que demandem antagonização de receptores 
diazepínicos ou para triagem clínica do diagnóstico diferencial de encefalopatias metabólicas IIa B
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Betabloqueadores

Tabela 71

Recomendação Nível de evidência

Geralmente, necessitam de antídoto glucagon, altas doses de insulina ou cloreto/gluconato 
de cálcio IIb A

Glucagon: bolus de 3 a 10 mg, lentamente IV de 3 a 5 minutos, seguido de 3 a 5 mg/h (0,05 a 
0,15 mg/kg e infusão contínua de 0,05 a 0,10 mg/kg por hora), sem exceder 100 mg em 24 horas
Insulina em altas doses IV, acompanhada da suplementação de glicose e eletrólitos, 
promove estabilização de energia da membrana

IIb C
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Cocaína

Tabela 72

Recomendação Nível de evidência

A principal complicação, além de hiperexcitabilidade e hipertensão, dá-se pela manifestação 
de síndromes coronárias agudas, as quais devem ser abordadas com nitratos, fentolamina, 
benzodiazepínicos antagonistas do cálcio para controle da hipertensão e agitação
Não há agentes preferenciais superiores em relação aos outros

IIb B

Nos casos de SCA, deve-se utilizar benzodiazepínicos, nitroglicerina e morfina IIa B

A administração de betabloqueadores pode piorar o quadro e produzir vasoespamos do 
óstio coronário e piora do quadro e não está indicada para uso habitual IIb C

Antidepressivos tricíclicos

Tabela 73

Recomendação Nível de evidência

Podem alargar o complexo QRS por seu mecanismo similar a antiarrítmicos e 
bloqueadores dos canais de sódio. Sendo o bicarbonato de sódio utilizado no 
tratamento da overdose

IIb C
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! Aproxime-se da vítima somente 
se o local for seguro

Verifique o pulso da vítima 
em menos de 10 segundos

Ritmo não chocável:
Reinicie a RCP

Socorrista sozinho
para colapso súbito:

Ligue para 192 e solicite um DEA

Avalie a responsividade da vítima

Pulso ausente:
1 socorrista: inicie ciclos de 30 compressões e 2 ventilações
2 socorristas: inicie ciclos de 15 compressões e 2 ventilações

Continue até que o SAV chgue ou a vítima 
retorne a consciência

A cada dois minutos o DEA irá analisar o 
ritmo da vítima (reveze as compressões 
com outro socorrista para evitar fadiga)

Vítima irresponsiva, sem respiração ou respira anormalmente (gasping)

Após 2 minutos, ligue para 192 e consiga 
um DEA/desfibrilador (se isto ainda não 

tiver sido feito). Assim que o DEA cheguar, 
ligue-o e ouça as instruçõesVítima irresponsiva com 

respiração normal:
aguarde e observe

Peça a uma pessoa que 
ligue para 192 e solicite 

um DEA

Ritmo chocável:
Após afastar todos da vítima, 
aplique o choque e reinicie a 

RCP imediatamente

Se pulso < 60/min com perfusão 
inadequada, apesar da oxigenação 

e ventilação adequadas, realize 
compressões e verifique o pulso a 

cada 2 minutos

Algoritmo SBV pediátrico
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Suporte básico de vida no afogamento

Tabela 74

Ventilações de Resgate: primeiro e mais importante tratamento para a vítima de afogamento é o alívio da hipoxemia. Administre 
cinco ventilações/respirações de resgate assim que possível

Compressões torácicas

RCP numa relação de 30 compressões para duas ventilações. A maioria dos pacientes vítima de afogamento terá parada cardíaca 
sustentada secundária à hipóxia. Nestes pacientes, RCP apenas com compressões parece ser menos efetiva e deve ser evitada

DEA

No curso da RCP, se um DEA estiver disponível, seque o tórax da vítima, fixe as pás do desfibrilador e ligue o DEA; administre os 
choques conforme solicitação do DEA

Regurgitação durante a ressuscitação

Esteja preparado para aspiração devido à alta probabilidade de vômitos pela água engolida; vire o paciente de lado e descomprima o 
estômago, de preferência com uma sonda nasogástrica ou orogástrica, após assegurar a via aérea
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Suporte avançado de vida no afogamento

Tabela 75

Via aérea e respiração

Oxigênio de alto fluxo: máscara com reservatório durante o cuidado inicial de uma vítima de afogamento que está respirando 
espontaneamente

Considere ventilação não invasiva ou pressão positiva contínua em vias aéreas na falha de resposta com oxigênio de alto fluxo

Considere intubação endotraqueal precoce nos pacientes que falharam com as medidas iniciais e naqueles com depressão do 
nível de consciência

Circulação e desfibrilação

Os “gaspings” pós-parada, muitas vezes, são difíceis de distinguir dos esforços respiratórios iniciais da recuperação de uma vítima de 
afogamento

A palpação de pulso como único indicador de presença ou ausência de parada cardíaca é incerta

Quando disponível, deve ser utilizado ECG, ETCO2 e ecocardiograma para confirmação da parada cardíaca

Se parada cardíaca, siga os protocolos do SAV. Temperatura corporal for abaixo de 30°C, limite as tentativas de desfibrilação em três 
apenas e limite a administração de drogas endovenosas somente se a temperatura corporal estiver acima de 30°C
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Disfunção miocárdica aguda em pós-operatório - oxigenação por membrana 
extracorpórea (ECMO)

Tabela 76

Forma alternativa de prover oxigenação tecidual, por períodos prolongados de tempo, a pacientes com falência pulmonar e/ou cardíaca

Suporte cardiopulmonar usado enquanto ocorre a recuperação desses órgãos

A aplicação da ECMO permite a redução de outras opções terapêuticas e seus efeitos iatrogênicos, como uso de altas frações 
inspiradas de oxigênio, altas pressões de ventilação mecânica e altas doses de agentes inotrópicos e vasopressores

Ocorre a drenagem de sangue da circulação venosa que e bombeado por uma membrana de oxigenação artificial, capaz também de 
remover o gás carbônico e, então, o retorno de sangue aquecido para a circulação arterial ou venosa do paciente

As taxas de sobrevida são melhores em patologias respiratórias, quando comparadas às etiologias cardíacas

Populações de pacientes tratados com ECMO

• Neonatos: as causas respiratórias são as mais frequentes indicações de ECMO nesse grupo de pacientes

O surgimento da ventilação de alta frequência e de terapêuticas como o óxido nítrico, o surfactante, as melhorias no manejo 
de pacientes infectados com Streptococcus do grupo B e da falência cardiorrespiratória por síndrome de aspiração de mecônio 
reduziram o uso de ECMO

Houve expansão de sua utilização, porém, nos neonatos com outros tipos de choque séptico
• Crianças: indicações de ECMO são de etiologia cardiocirculatória
• Paciente com patologias cardíacas é o grupo que mais está crescendo como indicação de ECMO
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Indicações relativas para suporte extracorpóreo cardíaco

Baixo débito após circulação extracorpórea (CEC) - Falência no desmame ou evolução progressiva da disfunção no pós-operatório.
• Cardiomiopatia.
• Miocardite.
• Parada cardiorrespiratória.
• Hipertensão pulmonar.
• Arritmias refratárias.
• Ponte para transplante.
• Doenças não cardíacas (choque séptico, síndrome do desconforto respiratório agudo).

Contraindicações relativas para suporte extracorpóreo cardíaco

• Doença inoperável ou terminal.
• Dano neurológico significativo.
• Síndrome de disfunção multiorgânica estabelecida.
• Sangramento incontrolável.
• Limitação para o acesso vascular devido à anatomia ou tamanho.
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Sinais/sintomas de congestão:
Ortopneia/DPN
Distenção veia jugular
Hepatomegalia
Edema
Estertores (raro na ICC)
Presença da artéria pulmonar
Onda larga de valsalva
Estimativa da pressão de art. pulm. elevada

Extremidades frias
Hipotensão com inibidor da ECA
Disfunção renal

Possíveis evidências da baixa perfusão:

A
Quente & seco

B
Quente & úmido

(Baixo perfil)
L

Frio & seco

(Complexo)
C

Frio & úmido

Baixa perfusão 
no repouso

Não

Não Sim

Sim

Pressão de pulso reduzida
Sonolência/obnubilado
Baixo nível de sódio

Suporte avançado de vida em insuficiência cardíaca
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ICC descompensada

E – ECG

Perfil B

Diuréticos/nitratos 
vasodilatadorA – Boa oxigenação/ventilação

Não

≥ 90 mmHg Diuréticos/inotrópicos 
vasodilatador

Algortimo
perfil B

B – Boa oxigenação/ventilação

Perfil C

< 90 mmHg Diuréticos/inotrópicos 
vasodilatador

Algortimo
perfil C

C – Circulação/volemia

Não

D – Diuréticos

Definir perfil (B/C/L)

Cateter/máscara/CPAP
BIPAP/VMI

SF 0,9% - 250 ml e reavaliar 
sinais de congestão

Furosemida 1 mg/kg em bolus

Diagnóstico SCA
Arritimias, bloqueios

Algoritmo manejo inicial da insuficiência cardíaca descompensada
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ECG: eletrocardiograma; CPAP: pressão positiva contínua nas vias aéreas; BIPA: dois níveis de pressão positiva nas vias aéreas; VMI: ventilação 
mecânica invasiva; SO: soro fisiológico; SCA: síndrome coronariana aguda; IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA: 
bloqueadores dos receptores da angiotensina; TVP: trombose venosa profunda; TEV: tromboembolismo venoso.

F – Frequência cardíaca

G – Garanta a não suspensão de drogas

H – Heparina

Controle de bradi/taquicardia, 
arritmias, bloqueios

Não suspender 
betabloqueadores, IECA, BRA

Profilaxia de TVP/TEV

Perfil L

Volemia 
adequada

Reposição voêmia

≥ 90 mmHg Inotrópicos 
vasodilatador

Algortimo
perfil L< 90 mmHg Inotrópicos 

vasodilatador

Não

Sim
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Algoritmo perfil B (quente e úmido)

Perfil B
(quente e úmido)

HGFEDCBA

ou ou

Usa betabloqueador

Levosimendana
Milrinona

Nitroglicerina
Nitroprussiato

Nitroglicerina
Nitroprussiato

Dobutamina
Levosimendana

Milrinona

Não usa betabloqueador

Adicionar inotrópico ou vasodilatador
Aumentar ou adicionar IECA, BRA, 

HDZ, isossorbida

Manter conduta até 
melhora ou compensação

Aumentar dose de furosemida + tiazídico 
ou infusão contínua (10 a 40 mg/hora)

Sem Melhora

Sem Melhora

Melhora

Melhora

Profilaxia TEP e TVPNão suspender meditações

Diurético – furosemida 1 mg/kg, EV, em bolo Nitrato SL
Repetir ambos de 2 e 3 vezes

EV: endovenoso; TEP: tromboembolismo pulmonar; TVP: trombose venosa profunda; IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina; 
BRA: bloqueadores dos receptores da angiotensina; HDZ: hidroclorotiazida.
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Algoritmo perfil C (frio e úmido)

Perfil C
(frio e úmido)

HGFEDCBA

ou ou

Usa betabloqueador

Dobutamina
Levosimendana

Milrinona

Inotrópico adrenérgico:
Dopa dobutamina

Vasodilatadores EV:
nitroglicerina ou nesiritida

Inotrópico não 
adrenérgico: 

Levosimendana Milrinona

Não usa betabloqueador

Usa ou não betabloqueador

Manter diurético e 
monitorar sinais do 

baixo débito

Adicionar inotrópico ou vasodilatador
Avaliar aumento da dose de diuréticos

Sem Melhora do baixo débito

PAS ≥ 90 mmhg

PAS ≥ 90 mmhg

Melhora do 
baixo débito

Profilaxia TEP e TVPAvaliar suspender meditações
Diurético – furosemida 1 mg/kg, EV, em bolo

EV: endovenoso; TEP: tromboembolismo pulmonar; TVP: trombose venosa profunda; PAS: pressão arterial sistólica.
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Algoritmo perfil L (frio e seco)
Perfil L

(frio e seco)

HGFEDCBA

Usa betabloqueador

Dobutamina
Levosimendana

Milrinona

Inotrópico adrenérgico:
Dopa dobutamina

Se refratário, avaliar: noradrenalina, BIA, 
tratar complicação mecânica

Inotrópico não 
adrenérgico: 

Levosimendana Milrinona

Não usa betabloqueadorUsa ou não betabloqueador

Manter volume EV 
e monitorar sinais 
do baixo débito

Adicionar inotrópico

Sem Melhora do baixo débito

PAS ≥ 90 mmhg

PAS < 90 mmhgMelhora do 
baixo débito

Profilaxia TEP e TVP
Trata causas reversíveis, avaliar e tratar isquemia

TEP: tromboembolismo pulmonar; TVP: trombose venosa profunda; PAS: pressão arterial sistólica; BIA: balão intra aórtico.
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Algoritmo atendimento em caso de OVACE (obstrução de vias aéreas por corpo estranho)

Se acha que uma pessoa 
está engasgada pergunte: 
"Você está engasgado?"

Realizar a manobra de Heimlich Não
(perdeu consciência)

A vítima responde ou tosse

Você conseguiu mover 
o corpo estranho? Acione o SME

Incentivar a tosse Sim

Comece a RCP, inciando pelas 
compressões estorácias

A vítima NÃO responde e não 
consegue emitir nenhum som

Observe a vítima

Verifique se encontra o objeto na boca, 
a cada série de 30 compressões

SME: Sistema Médico de Emergência; RCP: ressuscitação cardiopulmonar.

Algoritmos de primeiros socorros
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Algoritmo de atendimento em caso de crise asmática

A vítima está com sinais e sintomas de crise asmática

Pergunte se a quantidade de puffs que deve ser administrado
Se a vítima não conseguir se medicar, ajude-a

Observe a vítima

A vítima possui inalador (bombinha)?

Houve melhora dos sinais e sintomas?

Acione o SME

Sim

Sim

Acione o SME

Não

Não

SME: Sistema Médico de Emergência.
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Algoritmo de atendimento em caso de anafilaxia

A vítima apresenta sinais de reação alérgica grave. 
Pergunte se ela possui uma caneta Injetora de Epinefrina

Houve mellhora?

Fique com a vítima no local.
Se ela se tornar inconciente, incie a RCP

Acione o SME

Sim

Sim

Não

Não

Observe a vítima

Pegue a caneta injetora de Epinefrina.
Se a vítima não conseguir se medicar, ajude-a

Fique com a vítima no local.
Se ela se tornar inconciente, incie a RCP

SME: Sistema Médico de Emergência; RCP: ressuscitação cardiopulmonar.
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Algoritmo de atendimento em caso de convulsão

A vítima apresenta convulsão generalizada

Sim

Acione o SME

Não

Projeta a vítima, retirando móveis ou objetos, 
do local, que possam machucá-la

Coloque a vítima em 
posição de recuperação

Após melhora da convulsão, a 
vítima está consciente e respira?

Incie a RCP

SME: Sistema Médico de Emergência; RCP: ressuscitação cardiopulmonar.
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Algoritmo de atendimento em caso de hipoglicemia

A vítima apresenta sinais de hipoglicemia

Administre 20 g (2 colheres de sobremesa) 
de açúcar em meio copo d'água, via oral

Faz tempo que ela se alimentou

Se não houver melhora da vítima 
após 15 min, acione o SME

Sim

Acione o SME

Não

SME: Sistema Médico de Emergência.
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Algoritmo de atendimento em caso de envenenamento

Em caso de intoxicação ou exposição 
da vítima a produtos toxicos

Não

Coloque os equipamentos de 
proteção individual necessários

Acione o SME e CCI para orientações

A vítima está consciente e respira?

Acione o SME e inice RCP 
*não realizar ventilação boca-boca

Sim

SME: Sistema Médico de Emergência; RCP: ressuscitação cardiopulmonar; CCI: centro de controle de intoxicações.
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Algoritmo de abordagem à vítima em situação de trauma

Avalie a seguran;a do local e responsividade da vítima

Respiração adequada Respiração Inadequada

Acione o SME

Imobilize manualmente a coluna 
cervical até a chegada do SME

Aguarde orientações do SME 
e imobilize manualmente a 

coluna cervical

A vítima responde (está consciente?)

Procure por hemorragias ou 
deformidades visíveis

Acione o SME

Sim

Inicie a coleta de informações

Se ela não respirar inicie RCP

Não

Sinais e sintomas:
Alergias

Medicações:
Passado médico

Líquidos
Eventos relacionados

SME: Sistema Médico de Emergência; RCP: ressuscitação cardiopulmonar.
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