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A SBC e a Hipertensão Arterial: É Hora de Ação
The Brazilian Society of Cardiology and Hypertension: It’s Time for Action
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O ano é 2018 e o nível de conhecimento científico  
é inquestionável.

Na medicina em geral, e na cardiologia, em particular, os 
avanços relativos aos diagnósticos são impressionantes, da 
mesma maneira que o arsenal terapêutico é extraordinário, seja 
no tratamento clínico ou cirúrgico, convencional ou alternativo.

Como consequência, a longevidade aumenta e a média 
de idade, mesmo no nosso combalido Brasil, ultrapassa 
os 75 anos.1

Apesar disso, em relação às doenças do aparelho 
circulatório, o quadro nacional é desanimador. Com uma 
população idosa, surgem mais doenças degenerativas e maior 
mortalidade proporcional por esta causa.1

Dentre as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial 
e suas consequências (acidente vascular cerebral, doença 
coronária, insuficiência cardíaca, doença renal e doença 
vascular periférica) representa, sem sombra de dúvida, o 
recorde em termos de morbidade e mortalidade.1

Ao longo de anos, temos assistido e participado de 
inúmeras iniciativas das sociedades científicas internacionais e 
nacionais, com a finalidade de estabelecer normas e condutas 
para os profissionais de saúde em relação aos cuidados 
com os hipertensos. O ponto de partida foi o Joint National 
Committee, organizado nos Estados Unido a partir de 1977 
que, por anos, determinou as normas de atuação consideradas 
mais adequadas para os cuidados com os hipertensos.  
No mundo todo houve a mobilização das sociedades 
científicas com a mesma finalidade, sempre buscando o 
estabelecimento de estratégias mais corretas e efetivas.2-4

No caso brasileiro, os iniciais Consensos e atuais Diretrizes 
foram implementados, pela primeira vez, em 1990, com um 
documento de apenas 16 páginas. Realizado em Campos do 
Jordão, foi um excelente trabalho das sociedades brasileiras de 
cardiologia e nefrologia que, inclusive, proporcionou a criação 
da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial.5

A partir daí, a cada 4 anos, aproximadamente, há uma 
mobilização articulada das sociedades científicas que lidam 

neste campo (cardiologia, nefrologia, clínica médica, geriatria 
e o conjunto de outras sociedades científicas da área de 
saúde – nutrição, educação física, enfermagem) e, em um 
esforço coletivo, são atualizados os documentos, estabelecidos 
novos rumos e estratégias e, eventualmente, modificadas as 
orientações para o tratamento.6

Como filosofia, havia a intenção de grande divulgação em 
todos os níveis do sistema de saúde, para que as instruções dali 
emanadas pudessem tornar-se prática corrente em benefício 
dos pacientes. Houve alguns avanços, mas mesmo que no plano 
das intenções, em algum momento, houvesse uma normativa 
do próprio Ministério da Saúde em adotar os documentos 
oficiais das sociedades científicas como regras para a atuação 
geral, a execução prática desta vontade manifesta sempre 
andou ao sabor do sistema político vigente, dos gestores 
temporários e da própria situação econômica do país.

Uma grande frustração!
Onde estávamos e onde estamos?
Focando nossa atenção no Brasil, verificamos que, no geral, 

desde 1990 até os dias atuais, ou seja, num intervalo maior 
que 25 anos, pouco avançamos.

É fato que o conhecimento da presença da hipertensão pela 
população aumentou. Saímos de valores menores que 50% 
de conhecimento para números acima de 75%, e o mérito 
foi de todos. A divulgação da importância da doença e de 
sua identificação aconteceu em todos os níveis e, atualmente, 
poucos desconhecem os riscos causados pela HA. Neste caso, 
a responsabilidade foi geral e nossas sociedades científicas 
tiveram participação ativa no processo de divulgação, seja 
através de seu proselitismo junto aos profissionais de saúde, 
seja pela sua atuação junto à mídia e, de maneira significativa, 
em suas ações junto ao poder público.6

Se fizermos, porém, um raciocínio simples e objetivo 
com estes números veremos que, mesmo com este avanço, 
em cada 100 hipertensos, 25 não sabem de sua situação e, 
portanto, sequer pensam em procurar tratamento.

O percentual de indivíduos que conhecem seu estado de 
pressão elevada, e estão em tratamento, cresceu também, 
porém de maneira menos marcante, quando comparados 
aos que têm conhecimento da doença.

Este número está em torno de 65%, ou seja, em 
números absolutos, entre os 75 que sabem ter hipertensão, 
aproximadamente 50 indivíduos estão sendo tratados. 
Vemos, até aqui, que no conjunto dos hipertensos existentes, 
de cada 100, apenas a metade iniciou seu tratamento.6

Na sequência, chegamos àqueles em tratamento, que estão 
com sua pressão controlada. Este número é decepcionante em 
todo o mundo, mas no Brasil é ainda pior. Se analisarmos os 
dados epidemiológicos disponíveis, de indivíduos tratados que 
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se apresentam com a pressão controlada, temos um percentual 
de controle que chega, no máximo, a 40%. O significado 
prático deste número é que, em valores absolutos, apenas 
25 indivíduos de cada 100 hipertensos em geral apresentam 
sua pressão controlada, ou seja, ainda é válida a antiga, e que 
pensávamos ultrapassada, regra das metades.6

Um fracasso estrondoso!
E pensar que avançamos bastante!
A ser perpetuado este estado de coisas, a morbimortalidade 

pelas doenças cardiovasculares continuará sendo a maior, e 
poderá ainda aumentar, na medida em que a epidemia do 
excesso de peso também chegou ao nosso país, com sinais 
evidentes de ter vindo para ficar.

Ainda centrando a atenção no Brasil, onde erramos? Como 
podemos melhorar?

Na prática diária, lidamos ainda com dificuldades no 
conhecimento sobre a presença da HA, mas neste caso, as 
estratégias de divulgação universal têm funcionado e apenas 
necessitam ser reforçadas e continuadas.

Com relação ao tratamento, se por um lado temos um 
arsenal terapêutico bastante satisfatório, por outro ainda temos 
muitas dificuldades para sua utilização correta.

Existem várias vertentes, igualmente importantes, que 
devem ser enfrentadas ativamente pelas nossas sociedades 
científicas. Entre elas podemos citar: a) a formação médica; 
b) a educação médica continuada; c) o acesso aos serviços 
de saúde; d) o acesso aos medicamentos fundamentais; e) a 
adesão ao tratamento.

A SBC tem séria responsabilidade e deve ser mais incisiva, 
buscando participar ativamente da política para o controle da 
criação e funcionamento das escolas médicas e, ao mesmo 
tempo, aumentando ainda mais sua participação na educação 
médica continuada.

Deve haver uma preocupação com a revisão crítica de 
nossas Diretrizes. A quem se destinam, qual a extensão de 
seu conteúdo, como implementá-las e como disseminá-las 
pelo país.

É triste e faz parte do mundo real vermos pacientes 
recebendo tratamentos inadequados, seja pelo tipo de 
fármaco utilizado, seja pelas doses inadequadas, enquanto 
nossas diretrizes e várias diretrizes internacionais estão 
tratando de conceitos ultra-avançados que, sequer, são 
passíveis de serem executados na prática clínica diária.6-10

Há que se repensar.
A questão do acesso aos serviços e aos medicamentos 

fundamentais deve também ser uma questão de honra.
É dever da sociedade organizada e de cada cidadão, 

individualmente, participar dos mecanismos de pressão para 
que as políticas públicas na área da saúde sejam, efetiva 
e continuamente, implementadas. Assim, poderemos ter 
continuidade em tantos projetos que já promoveram avanços, 
que foram completamente perdidos pela simples vontade 
política de dirigentes descompromissados com a sociedade.

Quem sabe seguindo este caminho estaremos, com efeito, 
contribuindo para uma mudança na história das doenças 
cardiovasculares em nosso país.
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Resumo

Fundamento: Faltam dados prospectivos sobre as associações de adiponectina com medidas in-vivo de grau, fenótipo e 
vulnerabilidade da aterosclerose coronariana.

Objetivo: Investigar a associação da adiponectina plasmática com medidas de aterosclerose derivadas de ultrassonografia 
virtual intravascular (VH-IVUS) e eventos cardíacos adversos importantes (major adverse cardiac events – MACE) em 
pacientes com doença arterial coronariana estabelecida.

Métodos: Em 2008-2011, a VH-IVUS de um segmento coronariano não estenótico não culpado foi realizado em 581 
pacientes submetidos à angiografia coronariana para síndrome coronariana aguda (SCA, n = 318) ou angina pectoris 
estável (APE, n = 263) a partir do estudo de ultrassonografia aterosclerótica-intravascular (ATHEROREMO-IVUS). Sangue 
foi amostrado antes da angiografia coronária. Foram avaliados a carga de placa coronária, a composição tecidual, as 
lesões de alto risco, incluindo fibroateroma de capa fina (FCF) derivado de VH-IVUS. Mortalidade por todas as causas, 
SCA, e revascularização coronária não planejada foram registradas durante um ano de acompanhamento. Todos os testes 
estatísticos foram bicaudais e os valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos.

Resultados: Na coorte completa, os níveis de adiponectina não foram associados à carga de placa, nem a vários tipos 
de tecido virtual histológico. Entre os pacientes com APE, os níveis de adiponectina (mediana[IIQ]: 2,9(1,9-3,9) μg/mL)  
foram associados positivamente às lesões FCF derivadas de VH-IVUS, (OR[IC 95%]: 1,78[1,06-3,00], p = 0,030), e 
inversamente associados a lesões com área luminal mínima (ALM) ≤4,0 mm2 (OR[IC 95%]: 0,55[0,32-0,92], p = 0,025). 
Em pacientes com SCA, os níveis de adiponectina (mediana[IIQ]: 2,9 [1,8-4,1] μg/mL) não foram associados à carga 
de placa nem a componentes teciduais. A associação positive de adiponectina ao óbito esteve presente na coorte 
completa (HR[IC 95%]: 2,52[1,02–6,23], p = 0,045) e (limítrofe) em pacientes com APE (HR[IC 95%]: 8,48[0,92–78,0],  
p = 0,058). Entre pacientes com SCA, essa associação perdeu significância estatística após ajuste multivariado  
(HR[IC 95%]: 1,87[0,67-5,19], p = 0,23).

Conclusão: Na coorte completa, os níveis de adiponectina foram associados à obito, mas não a medidas de aterosclerose 
por VH-IVUS. Em pacientes com APE, os níveis de adiponectina foram associados a lesões FCF derivadas de VH-IVUS. 
Em geral, o papel da adiponectina na vulnerabilidade da placa permanece não confirmado. (Arq Bras Cardiol. 2018; 
111(3):345-353)

Palavras-chave: Adiponectina; Aterosclerose; Placa Aterosclerótica; Ultrassonografia de Intervenção; Doença da Artéria 
Coronária/complicações.
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Introdução
A ruptura da placa aterosclerótica tem sido descrita como 

o principal mecanismo pelo qual a aterosclerose coronariana 
levemente estenótica pode levar à trombose coronariana aguda 
e ao infarto do miocárdio.1 As placas de alto risco vulneráveis a 
essa ruptura demonstram características morfológicas distintas.2 
Elas podem ser diferenciadas das lesões responsáveis por 
doença arterial coronariana (DAC) estável devido aos seus 
grandes núcleos necróticos, suas capas fibrosas finas inflamadas 
e seu remodelamento positivo.2 Uma vez que a vulnerabilidade 
da placa está relacionada à inflamação, à neovascularização 
e à formação do núcleo necrótico, os mediadores circulantes 
desses processos podem auxiliar na detecção de pacientes 
de alto risco e, portanto, merecem ser investigados.3 Um 
importante mediador inflamatório de DAC é a adiponectina. 
A adiponectina é uma proteína produzida principalmente 
no tecido adiposo branco, envolvida em vários processos 
antioxidantes, anti-inflamatórios e antiateroscleróticos.4-6 
Diversos estudos demonstraram associações entre a 
adiponectina e eventos adversos coronarianos.7-10 No entanto, 
atualmente observa-se falta de dados prospectivos sobre as 
associações de adiponectina a medidas in vivo de grau, fenótipo 
e vulnerabilidade da aterosclerose coronariana. Para melhor 
elucidar a fisiopatologia da adiponectina em pacientes com 
DAC estabelecida, investigou-se a relação entre a adiponectina 
e as medidas de grau e composição de aterosclerose coronária 
derivadas de ultrassonografia virtual intravascular (VH-IVUS), e 
a eventos cardíacos adversos importantes (MACE), em pacientes 
submetidos a angiografia coronária.

Métodos
O delineamento do Projeto Colaborativo Europeu 

sobre Inflamação e Remodelação da Parede Vascular em 

Abstract
Background: Prospective data on the associations of adiponectin with in-vivo measurements of degree, phenotype and vulnerability of coronary 
atherosclerosis are currently lacking.

Objective: To investigate the association of plasma adiponectin with virtual histology intravascular ultrasound (VH-IVUS)-derived measures of 
atherosclerosis and with major adverse cardiac events (MACE) in patients with established coronary artery disease.

Methods: In 2008-2011, VH-IVUS of a non-culprit non-stenotic coronary segment was performed in 581 patients undergoing coronary 
angiography for acute coronary syndrome (ACS, n = 318) or stable angina pectoris (SAP, n = 263) from the atherosclerosis-intravascular ultrasound 
(ATHEROREMO-IVUS) study. Blood was sampled prior to coronary angiography. Coronary plaque burden, tissue composition, high-risk lesions, 
including VH-IVUS-derived thin-cap fibroatheroma (TCFA), were assessed. All-cause mortality, ACS, unplanned coronary revascularization were 
registered during a 1-year-follow-up. All statistical tests were two-tailed and p-values < 0.05 were considered statistically significant.

Results: In the full cohort, adiponectin levels were not associated with plaque burden, nor with the various VH-tissue types. In SAP patients, 
adiponectin levels (median[IQR]: 2.9(1.9-3.9) μg/mL) were positively associated with VH-IVUS derived TCFA lesions, (OR[95%CI]: 1.78[1.06-3.00],  
p = 0.030), and  inversely associated with  lesions with minimal  luminal area  (MLA) ≤ 4.0 mm2 (OR[95%CI]: 0.55[0.32-0.92], p = 0.025).  
In ACS patients, adiponectin levels (median[IQR]: 2.9 [1.8-4.1] μg/mL) were not associated with plaque burden, nor with tissue components. 
Positive association of adiponectin with death was present in the full cohort (HR[95%CI]: 2.52[1.02–6.23], p = 0.045) and (borderline) in SAP 
patients (HR[95%CI]: 8.48[0.92–78.0], p = 0.058). In ACS patients, this association lost statistical significance after multivariable adjustment 
(HR[95%CI]: 1.87[0.67-5.19], p = 0.23).

Conclusion: In the full cohort, adiponectin levels were associated with death but not with VH-IVUS atherosclerosis measures. In SAP patients, 
adiponectin levels were associated with VH-IVUS-derived TCFA lesions. Altogether, substantial role for adiponectin in plaque vulnerability 
remains unconfirmed. (Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):345-353)

Keywords: Adiponectin; Atherosclerosis; Plaque, Atherosclerotic; Ultrasonography, Interventional; Coronary Artery Disease / complications.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br

Aterosclerose – Ultrassom Intravascular (The European 
Collaborative Project on Inflammation and Vascular Wall 
Remodeling in Atherosclerosis – Intravascular Ultrasound – 
ATHEROREMO-IVUS) foi descrito em detalhes em outros 
trabalhos.11,12 Em resumo, foram incluídos 581 pacientes 
submetidos a angiografia coronária ou intervenção coronária 
percutânea (ICP) por síndrome coronariana aguda (SCA, 
n = 318) ou angina pectoris estável (APE, n = 263) entre 
2008 e 2011 no Centro Médico da Erasmus University 
(Erasmus University Medical Center – Erasmus MC), Rotterdam, 
Holanda. O estudo ATHEROREMO-IVUS foi aprovado 
pelo comitê de ética médica do Erasmus MC. O estudo foi 
conduzido de acordo com os critérios descritos na declaração 
de Helsinque. Foi obtido o Consentimento Livre e Esclarecido 
de todos os pacientes. Este trabalho está registrado em 
ClinicalTrials.gov, sob número NCT01789411.

As amostras de sangue para medição de biomarcadores 
foram retiradas da bainha arterial antes da angiografia 
coronária e estavam disponíveis em 570 pacientes no 
presente estudo. As amostras de sangue foram armazenadas 
no laboratório clínico do Erasmus MC a uma temperatura de 
-80°C em até 2 horas após a coleta do sangue. A proteína C 
reativa (PCR) foi mensurada em amostras de soro usando um 
método imunoturbidimétrico de alta sensibilidade (Roche 
Diagnostics Ltd., Rotkreuz, Suíça) na plataforma de análise 
modular Roche Cobas 8000. Essas análises foram realizadas 
no laboratório clínico do Erasmus MC. Amostras congeladas de 
plasma EDTA foram transportadas sob condições controladas 
(a uma temperatura de -80°C) até Myriad RBM, Austin, Texas, 
EUA, onde a adiponectina foi medida pelo método multiplex 
validado (Custom Human Map, Myriad RBM).

Seguindo a angiografia coronária ou o procedimento ICP 
padrões, a ultrassonografia intravascular (IVUS) foi feita em 
um segmento alvo de uma artéria coronária não culpada 
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que deveria ter, pelo menos, 40 mm de comprimento e não 
apresentar estreitamento luminal significativo (< 50% de 
estenose), como avaliado pela angiografia on-line. A seleção 
do vaso não culpado foi predefinida no protocolo do estudo. 
A ordem de preferência para a seleção do vaso não culpado 
foi: (1) artéria descendente anterior esquerda (DAE); (2) artéria 
coronária direita (ACD); (3) artéria circunflexa esquerda (CXE). 
Todos os dados de IVUS foram adquiridos com o sistema de 
imagens Volcano s5/s5i Imaging System (Volcano Corp., San 
Diego, Califórnia) usando o cateter Volcano Eagle Eye Gold 
IVUS (20 MHz). Um sistema de recuo automático foi usado 
com uma velocidade de recuo padrão de 0,5 mm por segundo. 
As imagens IVUS foram analisadas offline por um laboratório 
independente (Cardialysis BV, Rotterdam, Holanda) cego para 
dados clínicos e biomarcadores. As análises de IVUS em escala 
de cinza e por radiofrequência, também conhecidas como 
VH-IVUS, foram realizadas usando os softwares pcVH 2.1 e 
qVH (Volcano Corp., San Diego, Califórnia). A membrana 
elástica externa e as bordas luminais foram contornadas 
para cada quadro (distância mediana entrecortes, 0,40 mm).  
A extensão e o fenótipo da placa aterosclerótica foram 
avaliados. O volume de placa foi definido como o volume 
total da membrana elástica externa ocupada pelo ateroma.13 
A carga da placa foi definida como área transversal da 
placa e do meio, dividida por área seccional externa da 
membrana elástica e é apresentada como uma porcentagem.  
A composição da placa aterosclerótica foi classificada em 
quatro tipos diferentes de tecido: fibroso, fibroadiposo, cálcio 
denso a núcleo necrótico.14 A lesão coronária foi definida 
como um segmento com placa de carga superior a 40% em 
pelo menos três quadros consecutivos. Foram identificados os 
seguintes tipos de lesões de alto risco para VH-IVUS:

(1) lesões de fibroateroma de capa fina (FCF): lesões com 
núcleo necrótico confluente >10% em contato direto 
com o lúmen;15,16 

(2) lesões de FCF com carga de placa de pelo menos 70%; 
(3) lesões com carga de placa de pelo menos 70%; 
(4)	lesões	com	área	luminal	mínima	(ALM)	de	≤4,0	mm2.11

O acompanhamento começou na etapa de inclusão e durou 
1 ano. O status de sobrevivência pós-alta foi obtido dos registros 
civis municipais e as reospitalizações foram prospectivamente 
avaliadas durante o seguimento. Questionários com foco na 
ocorrência de MACE foram enviados a todos os pacientes 
vivos. Em seguida, foram obtidas cartas de alta hospitalar e os 
médicos e instituições foram contatados para a obtenção de 
informações adicionais sempre que necessário. SCA foi definida 
como o diagnóstico clínico de infarto agudo do miocárdio 
com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST), infarto 
sem elevação do segmento ST ou angina instável, de acordo 
com as diretrizes da European Society of Cardiology.17-19  
A revascularização coronária não planejada foi definida como 
ICP repetida não planejada ou enxerto de bypass de artéria 
coronária (coronary artery bypass grafting – CABG). O desfecho 
clínico primário foi o MACE, definido como mortalidade 
por todas as causas, SCA ou revascularização coronária não 
planejada. Desfechos secundários incluíram MACE agudo 
(definido como a combinação de mortalidade por todas as 
causas ou SCA) e mortalidade por todas as causas. Os desfechos 

foram julgados por um comitê de evento clínico cego para 
dados de biomarcadores e IVUS.

Análise estatística
As distribuições das variáveis contínuas, incluindo os 

níveis de adiponectina e parâmetros IVUS foram avaliadas 
quanto à normalidade por exame visual do histograma.  
As variáveis distribuídas normalmente são apresentadas como 
média ± desvio padrão (DP), enquanto as não distribuídas 
normalmente são apresentadas como mediana e intervalo 
interquartil (IIQ). A concentração de adiponectina não 
foi distribuída normalmente e, portanto, transformada 
em ln para posterior análise. Variáveis categóricas são 
apresentadas em porcentagens. Analisamos as associações 
das concentrações de adiponectina com carga de placa, 
volume de placa, fração de núcleo necrótico, fração de 
cálcio densa, fração fibro-gordurosa e fração de tecido 
fibroso na imagem do segmento coronariano por regressão 
linear, com concentração de adiponectina transformada em 
ln como variável independente. Além disso, examinamos a 
relação entre concentrações de adiponectina e a presença 
de lesões de alto risco usando análises de regressão logística, 
com concentração contínua de adiponectina transformada 
em ln como variável independente. As análises de regressão 
de risco proporcionais de Cox foram realizadas para 
avaliar a relação entre a concentração de adiponectina e 
MACE. As variáveis clínicas idade, sexo, diabetes mellitus, 
hipertensão e indicação de angiografia coronariana foram 
consideradas potenciais confundidoras e foram inseridas 
no modelo completo. Essa covariáveis foram escolhidas a 
priori com base na literatura existente, a levando em conta 
a quantidade de eventos disponíveis. A PCR também foi 
inserida no modelo completo, uma vez que é o marcador 
inflamatório mais amplamente investigado da DAC e tem 
se mostrado (inversamente) associada aos níveis plasmáticos 
de adiponectina.10 Durante a análise da associação de 
adiponectina aos desfecho secundário, composto por morte 
e SCA, e apenas morte, apenas foram ajustados a idade e o 
sexo, devido ao limitado número de desfechos.

Primeiramente, análises estatísticas foram realizadas 
na coorte completa. Em seguida, incluímos os termos de 
interação (adiponectina multiplicada pela indicação da 
angiografia) nos modelos para investigar possível modificação 
do efeito por indicação. Posteriormente, repetimos as análises 
separadamente em pacientes com APE e pacientes com SCA. 
Todos os dados foram analisados com o software SPSS (SPSS 
20.0, IBM corp., Armonk, Nova Iorque). Todos os testes 
estatísticos foram bicaudais e os valores de p < 0,05 foram 
considerados estatisticamente significantes.

Resultados
A idade média dos pacientes foi 61,5 ± 11,4 anos, 75,4% 

eram homens, 17,4% tinham diabetes mellitus, e a mediana 
da concentração de adiponectina foi 2,8 (1,9-4,0) μg/mL 
(Tabela 1). A angiografia coronariana ou ICP foi realizada 
para SCA em 309 (54,2%) pacientes e para APE nos pacientes 
restantes 261 (45,8%). A mediana da concentração de 
adiponectina foi 2,9 (1,8-4,1) μg/mL em pacientes com SCA 
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Tabela 1 – Características base

Total (n = 570) Pacientes SCA (n = 309) Pacientes APE (n = 261)

Características do paciente

Idade, anos (média±DP) 61,5 ± 11,4 59,7 ± 11,9 63,6 ± 10,3

Homens, n (%) 430 (75,4) 227 (73,5) 203 (77,8)

Diabetes Mellitus, n (%) 99 (17,4) 40 (12,9) 59 (22,6)

Hipertensão, n (%) 295 (51,8) 134 (43,4) 161 (61,7)

Hipercolesterolemia, n (%) 317 (55,6) 137 (44,3) 180 (69,0)

Fumante, n (%) 164 (28,8) 115 (37,2) 49 (18,8)

Histórico familiar positivo, n (%) 293 (51,5) 140 (45,3) 153 (58,6)

IM anterior, n (%) 184 (32,3) 80 (25,9) 104 (58,6)

ICP anterior, n (%) 185 (32,5) 57 (18,4) 128 (49,0)

CABG anterior, n (%) 18 (3,2) 7 (2,3) 11 (4,2)

AVE anterior, n (%) 23 (4,0) 10 (3,2) 13 (5,0)

Doença arterial periférica, n (%) 36 (6,3) 12 (3,9) 24 (9,2)

Histórico de insuficiência renal (%) 32 (5,6) 13 (4,2) 19 (7,3)

Histórico de insuficiência cardíaca, n (%) 19 (3,3) 6 (1,9) 13 (5,0)

Características processuais

Indicação para angiografia coronariana

Síndrome coronariana aguda, n (%) 309 (54,2) 309 (100) 0 (0)

Infarto do miocárdio, n (%) 159 (27,9) 159 (51,5) 0 (0)

Angina pectoris instável, n (%) 150 (26,3) 150 (48,5) 0 (0)

Angina pectoris estável, n (%) 261 (45,8) 0 (0) 261 (100)

Doença arterial coronariana

Sem estenose significativa, n (%) 42 (7,4) 18 (5,8) 24 (9,2)

Doença de vaso 1, n (%) 301 (52,8) 168 (54,4) 133 (51,0)

Doença de vaso 2, n (%) 166 (29,1) 88 (28,5) 78 (29,9)

Doença de vaso 3, n (%) 61 (10,7) 35 (11,3) 26 (10,0)

ICP realizada, n (%) 501 (87,9) 287 (92,9) 214 (82,0)

Características de IVUS

Comprimento do segmento (mm), mediana (IIQ) 44,1 (33,7-55,4) 43,9 [32,9-54,1] 44,8 [34,2-57,2]

Carga de placa (%), mediana (IIQ) 39,2 (30,0-46,4) 37,2 [28,0-45,5] 40,2 [31,8-47,8]

Presença de lesão com ALM ≤ 4,0mm2 176 (30,9) 88 (28,7) 88 (33,7)

Presença de VH-FCF, n (%) 239 (41,9) 140 (45,5) 99 (37,9)

Presença de VH-FCF com CP ≥ 70%, n (%) 69 (12,1) 32 (10,4) 37 (14,2)

Concentrações séricas de biomarcadores

Proteína C reativa (mg/L), mediana [IIQ] 2,1 [0,8-5,3] 2,8 [1,1-7,0] 1,5[0,6-3,1]

Adiponectina (μg/mL) mediana [IIQ] 2,8 [1,9-4,0] 2,9 [1,8-4,1] 2,9 [1,9-3,9]

SCA: síndrome coronariana aguda; APE: angina pectoris estável; DP: desvio padrão; IM: infarto do miocárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; CABG: enxerto 
de bypass de artéria coronariana; AVE: acidente vascular encefálico; IVUS: ultrassonografia intravascular; IIQ: intervalo interquartil; ALM: área luminal mínima; 
VH‑FCF: histologia virtual de firbroateroma de capa fina; CP: carga de placa.

e 2,9 (1,9-3,9) μg/mL em pacientes com APE. Um total de 
239 (41,9%) pacientes tiveram pelo menos 1 FCF derivado 
de VH-IVUS, incluindo 69 (12,1%) pacientes com pelo menos 
1	FCF	derivado	de	VH-IVUS	com	carga	de	placa	≥	70%.

Na coorte completa, os níveis de adiponectina não foram 
associados à composição ou carga de aterosclerose na análise 

multivariada (Tabelas 2 e 3). Os níveis de adiponectina não foram 
associados a MACE após ajustes para idade, sexo e indicação 
para angiografia (Tabela 4). Após novo ajuste multivariado, 
as estimativas de efeito permaneceram não significativas 
(dados indisponíveis). Os níveis de adiponectina tendem a 
estar univariavelmente associados a MACE agudo, (mediana 
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Tabela 3 – Associação de adiponectina com presença de lesões de alto risco derivadas de ultrassonografia intravascular de histologia virtual 
na coorte total, síndrome coronariana aguda e pacientes com angina estável

Modelo não ajustado
p

Modelo multivariado *
p

OR† (IC 95%) OR† (IC 95%)

Coorte total
(n = 570)

FCF 1,11 (0,84 – 1,49) 0,44 1,23 (0,88 – 1,71) 0,23

FCF CP ≥ 70% 0,88 (0,57 – 1,37) 0,55 0,81 (0,50 – 1,33) 0,42

Lesões com ALM ≤ 4,0 mm2 0,84 (0,62 – 1,14) 0,25 0,70 (0,49 – 1,00) 0,052

Lesão com CP ≥ 70% 1,02 (0,72 – 1,44) 0,93 0,93 (0,63– 1,39) 0,73

Pacientes com 
SCA (n = 309)

FCF 0,85 (0,58 – 1,26) 0,42 0,90 (0,58 – 1,42) 0,66

FCF CP ≥ 70% 0,90 (0,57 – 1,42) 0,66 0,77 (0,37 – 1,58) 0,48

Lesão com ALM ≤ 4,0 mm2 1,13 (0,74 – 1,74) 0,57 0,87 (0,53 – 1,44) 0,59

Lesão com CP ≥ 70% 1,25 (0,76 – 2,07) 0,38 1,08 (0,60 – 1,94) 0,80

Pacientes com 
APE (n = 261)

FCF 1,54 (0,99 – 2,38) 0,057 1,78 (1,06 – 3,00) 0,030

TCFA PB ≥ 70% 0,86 (0,48 – 1,52) 0,60 0,87 (0,45 – 0,69) 0068

Lesion with MLA ≤ 4.0 mm2 0,62 (0,40 – 0,97) 0,035 0,55 (0,32 – 0,93) 0,025

Lesion with PB ≥ 70% 0,86 (0,54 – 1,39) 0,54 0,85 (0,49 – 1,47) 0,56

*Ajustado para idade, sexo, diabetes, hipertensão, proteína C reativa (PCR). Adicionalmente ajustada para indicação de angiografia coronária na coorte total. 
OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança de 95%; FCF: fibroateroma de capa fina; CP: carga de placa; ALM: área luminal mínima; SCA: síndrome coronariana 
aguda; APE: angina pectoris estável. †Odds ratio por unidade de aumento na concentração de biomarcadores transformados em ln.

Tabela 2 – Associação de níveis plasmáticos de adiponectina com características de ultrassonografia intravascular de segmento na coorte 
total do estudo, síndrome coronariana aguda e pacientes com angina estável

Características de IVUS
Modelo não ajustado

p
Modelo multivariado *

p
Beta ‡ (IC 95%) Beta ‡ (IC 95%)

Todos os pacientes 
(n = 570)

Placa de segmento -0,40 (-2,04 – 1,23) 0,62 -0,95 (-2,74 – 0,85) 0,30

Fração de cálcio densa % 1,35 (0,27 – 2,44) 0,001 0,36 (-0,86 – 1,58) 0,56

Fração do núcleo necrótico % 0,43 (-0,71 – 1,58) 0,46 0,39 (-0,92 – 1,70) 0,56

Fração de tecido fibroadiposo % -0,62 (-1,51 – 0,27) 0,17 -0,46 (-1,46 – 0,55) 0,37

Fração de tecido fibroso % -1,17 (-2,81 – 0,48) 0,17 -0,29 (-2,16 – 1,58) 0,76

Pacientes com SCA 
(n = 309)

Segmento de carga de placa 0,03 (-2,27 – 2,33) 0,98 -0,89 (-3,42 – 1,63) 0,49

Fração de cálcio densa % 2,53 (0,92 – 3,78) 0,001 1,10 (-0,50 – 2,70) 0,18

Fração de núcleo necrótico % 0,56 (-1,12 – 2,24) 0,51 0,23 (-1,69 – 2,16) 0,81

Fração de tecido fibroadiposo % -1,47 (-2,78 – -0,15) 0,029 -0,99 (-2,49 – 0,50) 0,19

Fração de tecido fibroso % -1,45 (-3,78 – 0,89) 0,22 -0,35 (-3,00 – 2,30) 0,80

Pacientes com APE 
(n = 261)

Segmento de carga de placa -0,71 (-3,00 – 1,58) 0,54 -0,87 (-3,46 – 1,73) 0,51

Fração de cálcio densa % 0,39 (-1,25 – 2,01) 0,64 -0,41 (-2,28 – 1,47) 0,67

Fração do núcleo necrótico % 0,24 (-1,29 – 1,77) 0,76 0,57 (-1,20 – 2,35) 0,52

Fração de tecido fibroadiposo % 0,38 (-0,80 – 1,57) 0,52 0,01 (-1,32 – 1,34) 0,99

Fração de tecido fibroso % -1,01 (-3,31 – 1,30) 0,39 -0,17 (-2,82 –2,48) 0,90

*Ajustado para idade, sexo, diabetes, hipertensão, proteína C reativa (PCR). Adicionalmente ajustado para indicação de angiografia coronária na coorte total. 
†Transformado logaritmicamente. ‡ Beta por aumento unitário na concentração de adiponectina transformada em ln. IVUS: ultrassonografia intravascular; 
IC: intervalo de confiança de 95%; SCA: síndrome coronariana aguda; APE: angina pectoris estável; PCR: proteína C reativa.
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Tabela 4 – Associação de adiponectina com eventos cardíacos adversos importantes, desfechos secundários e óbito

Univariável
p

Ajustado para idade e sexo†
p

RR* (IC 95%) RR* (IC 95%)

Total (n = 570)

MACE (n = 56) 1,28 (0,81 – 2,02) 0,29 1,19 (0,71 – 1,99) 0,52

MACE Agudo (n = 32) 1,77 (0,96 – 3,23) 0,069 1,36 (0,68 – 2,72) 0,38

Óbito (n = 19) 3,36 (1,49 – 7,59) 0,004 2,52 (1,02 – 6,23) 0,045

ACS (n = 309)

MACE (n = 26) 1,29 (0,66 – 2,50) 0,46 1,02 (0,48 – 2,19) 0,95

MACE agudo (n = 20) 1,75 (0,81 – 3,72) 0,14 1,40 (0,59 – 3,29) 0,44

Óbito (n = 14) 2,44 (0,98 – 6,06) 0,055 1,87 (0,67 – 5,19) 0,23

SAP (n = 261)

MACE (n = 30) 1,30 (0,69 – 2,46) 0,42 1,43 (0,69 – 2,98) 0,34

MACE agudo (n = 12) 1,75 (0,61 – 4,94) 0,29 1,33 (0,41 – 4,28) 0,64

Óbito (n = 5) 8,15 (1,49 – 44,68) 0,016 8,48 (0,92 – 78,03) 0,058

RR: razão de risco; IC: intervalo de confiança de 95%; MACE: eventos cardíacos adversos importantes; SCA: síndrome coronariana aguda; APE: angina pectoris 
estável; MACE agudo: composto de óbito ou síndrome coronariana aguda (desfechos secundários). †Adicionalmente ajustado para indicação de angiografia 
coronariana na coorte total. * Razão de risco por aumento de unidade na concentração de biomarcadores transformados em ln

[IIQ] 1,16[0,82-1,62] μg/mL, vs. 1,02[0,64-1,38] μg/mL;  
RR [IC 95%]: 1,77[0,96–3,23], p = 0,069), mas essa tendência 
desapareceu após novo ajuste. Os níveis de adiponectina 
foram independentemente associados à ocorrência de morte 
(mediana[IIQ]1,48(1,03-1,79) μg/mL vs. 1,02(0,64-1,36) μg/mL,  
RR[IC 95%]: 2,52[1,02–6,23], p = 0,045).

Sinais de interações entre adiponectina e indicação para 
angiografia estavam presentes para associações entre FCF 
(p por interação 0,050 (univariável) e 0,029 (multivariável)), 
com	 lesões	 com	 ALM	≤	 4,0	 (p	 por	 interação	 0,058	
(univariável) e 0,10 (multivariável)), e com fração de tecido 
fibrogorduroso (p por interação 0,042 (univariável) e 0,082 
(multivariável)). Os demais termos de interação não foram 
significativos (dados indisponíveis).

Em pacientes com APE, os níveis de adiponectina foram 
associados à presença de lesões de FCF derivadas de VH-IVUS 
(mediana[IIQ] 1,16[0,72-1,48] μg/mL vs. 0,95[0,62-1,30] μg/mL;  
OR[IC 95%] por aumento de 1 unidade na adiponectina 
transformada em ln: 1,78[1,06-3,00], p = 0,030) (Tabela 3). 
Além disso, os níveis de adiponectina foram inversamente 
associados	à	presença	de	lesões	com	ALM	≤	4,0	mm2 (mediana 
[IIQ] 0,95[0,49-1,30] μg/mL vs. 1,06[0,69-1,41] μg/mL;  
OR [IC 95%]: 0,55[0,32-0,93], p = 0,025) (Tabela 3). 
Finalmente, os níveis de adiponectina foram associados à morte 
(mediana[IIQ] 1,62[1,32-1,84] μg/mL vs. 1,02[0,64-1,36] μg/mL;  
RR [IC 95%]: 8,15[1,49-44,68]). Após ajuste por idade e 
sexo, o RR manteve-se semelhante quanto à magnitude, 
embora a significância estatística tenha sido perdida 
(RR [IC 95%: 8,48[0,92 – 78,03], p = 0,058).

Não houve associação entre a adiponectina e a 
composição ou carga de aterosclerose em pacientes com 
SCA. Embora nenhuma associação com MACE ou MACE agudo 
tenha sido observada, havia uma tendência a uma associação 
univariável com a morte (mediana[IIQ] 1,39[0,90-1,86] μg/mL  
vs. 1,01[0,60-1,38] μg/mL; RR [IC 95%]: 2,44[0,98-6,06], 
p = 0,055). Após ajuste para idade e sexo, a significância 
estatística foi perdida (RR [IC 95%]: 1,87[0,67-5,19], p = 0,23).

Dadas as associações positivas observadas entre a 
adiponectina e a morte, realizamos uma análise post-hoc 
para explorar se havia efeito sinérgico de adiponectina e FCF 
em caso de óbito. Para tanto, inserimos termos de interação 
nos modelos formados por adiponectina multiplicada pela 
presença de lesões de FCF. No entanto, nenhuma modificação 
de efeito pôde ser observada (os termos de interação não 
foram significativos).

Discussão
Até onde sabemos, este é o maior estudo correlacionando 

adiponectina circulante a medidas in vivo da aterosclerose 
coronariana através de VH-IVUS em pacientes com doença 
coronariana conhecida. Observou-se que na coorte 
completa, os níveis de adiponectina estavam associados à 
morte durante o acompanhamento de 1 ano, mas não à 
medidas de ateroscleroses por VH-IVUS. Entre pacientes 
com APE, os níveis de adiponectina foram positivamente 
associados à presença de lesões de FCF derivadas de 
VH-IVUS e inversamente associados à presença de lesões 
com	ALM	≤	4,0	mm2; enquanto a associação com a morte 
foi significativamente limítrofe. Observou-se apenas uma 
tendência a associação à morte durante o acompanhamento 
de pacientes com SCA.

Experimentos fundamentais, modelos animais e estudos 
em humanos sobre função vascular em indivíduos livre de 
doenças cardiovasculares têm mostrado associações de 
adiponectina com mecanismos vasoprotetores, incluindo 
características de sensibilização à insulina e propriedades 
antioxidantes e anti-inflamatórias.4-6,8,10 Seguindo essa linha, 
níveis mais elevados de adiponectina têm sido associados 
à diminuição da prevalência de DAC em indivíduos 
saudáveis e demonstraram associação inversa com risco de 
infarto do miocárdio.20,21 No entanto, entre pacientes com 
DAC manifestada, a adiponectina parece desempenhar 
um papel diferente. Quando elevada em pacientes 
com DAC sintomática, essa adipocitocina se associa a 
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um risco aumentado de eventos cardiovasculares; um 
fenômeno descrito pelo termo “epidemiologia reversa”.22-25 
Para explicar esses achados conflitantes, foi proposto que 
níveis aumentados de adiponectina refletem um mecanismo 
compensatório e vasculoprotetor.25 Especificamente, em 
condições caracterizadas por um estado pró-inflamatório 
sistêmico acentuado e disfunção endotelial, os níveis 
de adiponectina aumentam como uma tentativa de 
contrarregular ou compensar essa inflamação sistêmica. 
Consequentemente, os efeitos protetores da adiponectina 
são suplantados pela doença subjacente.25

Em uma coorte de 981 pacientes com doença cardíaca 
isquêmica, com acompanhamento médio de 7,1 anos, 
foi encontrada uma associação entre adiponectina alta e 
eventos cardiovasculares adversos (morte, insuficiência 
cardíaca), mas após ajuste para gravidade da doença 
cardíaca, essa associação deixou de ser estatisticamente 
significante.24 Outra coorte com acompanhamento mediano 
de 2,5 anos observou que níveis mais altos de adiponectina 
estão associados a óbito cardiovascular futuro ou infarto 
do miocárdio não fatal em pacientes com APE (n = 1130), 
mas não foi encontrada associação em pacientes com SCA 
(n = 760).22 Os resultados apresentados aqui, demonstrando 
a associação de adiponectina com a morte em pacientes 
com APE, confirmam esses achados. A falta de significância 
estatística para essa associação em pacientes com SCA em 
nosso estudo, em partes, é causada pelo número limitado 
de eventos clínicos. Além disso, diferenças fisiopatológicas 
podem ter contribuído para a diferença encontrada entre 
APE e SCA. Em pacientes com APE, a aterosclerose parece 
ser uma condição de progressão lenta, e em pacientes com 
SCA, pode haver presença de ruptura da placa coronariana, 
sendo que esta última é acompanhada da produção de 
fator tecido e outros fatores homeostáticos que aumentam 
o risco de trombose.3 Os níveis de adiponectina plasmática 
estão inversamente relacionados aos marcadores de ativação 
plaquetária.26,27 Isso pode ter influenciado a associação entre 
adiponectina e o desfecho clínico desses pacientes.

O tecido adiposo produz adipocitocinas pró- e anti-
inflamatórias,10 e a adiponectina têm demonstrado efeitos 
anti-inflamatórios in vitro e in vivo.28 No entanto, pouco se sabe 
sobre a significância clínica da adiponectina para estabilidade 
de placa coronária in vivo. Apenas alguns estudos foram 
realizados sobre esse tema, todos os quais na Universidade 
de Kobe, Japão. O tamanho das amostras desse estudo foi 
modesto. Em um estudo randomizado com 54 pacientes com 
diabetes tipo 2 e angina estável, tratados com pioglitazona, 
descobriu-se a associação de adiponectina e a redução de 
componentes essenciais necróticos, conforme avaliado por 
VH-IVUS.29 Um estudo de caso controle de 63 pacientes com 
SCA e 43 pacientes sem SCA demonstrou que a adiponectina 
sérica é inversamente associada ao núcleo necrótico avaliado 
por VH-IVUS em lesões culpadas e não-culpadas em pacientes 
com SCA, mas o mesmo não é verdade para aqueles com 
angina estável.30 Em 50 homens com DAC estável, a baixa 
adiponectina plasmática estava relacionada à presença de FCF.31 
De maneira geral, esses estudos apontam para uma associação 
inversa de adiponectina com a vulnerabilidade da placa.  

Por outro lado, nosso estudo observou associação positiva entre 
a adiponectina e o FCF por VH-IVUS em pacientes com APE. 
Esse achado está de acordo com a associação de adiponectina 
com a morte, assim como a associação de FCF por VH-IVUS 
com desfecho adverso, o qual foi demonstrado anteriormente.12 
No entanto, o mecanismo exato por trás da associação positiva 
entre a adiponectina e lesões de FCF derivadas de VH-IVUS 
merece investigação mais aprofundada. A discrepância entre 
o nosso estudo e os estudos japoneses pode ser resultado 
das diferenças entre as populações de estudo e o tamanho 
amostral. Diferenças étnicas em níveis de adiponectina são 
de particular interesse nesse contexto. O estudo Mediadores 
da Aterosclerose em Sul Asiáticos que Vivem na América 
(Mediators of Atherosclerosis in South Asians Living in America – 
MASALA) e o Estudo Multiétnico de Aterosclerose (Multi-Ethnic 
Study of Atherosclerosis – MESA) mostraram que os níveis de 
adiponectina são mais baixos em pessoas de descendência 
sulasiática ou chinesa em comparação a outros grupos 
étnicos.32 Além disso, verificou-se que polimorfismos no gene 
da adiponectina estão associados aos níveis de adiponectina.33 
Alguns desses polimorfismos também demonstraram associações 
com resistência à insulina, síndrome metabólica e o surgimento 
de DAC.32-34 Finalmente, embora tenhamos encontrado uma 
associação positiva de adiponectina com FCF por VH-IVUS, 
não foi possível demonstrar tal associação com a fração do 
núcleo necrótico. Essa aparente discrepância pode ser explicada 
pelo fato de que essas medidas refletem aspectos um pouco 
diferentes da aterosclerose. O tamanho da fração do núcleo 
necrótico por si só pode não ser capaz de capturar totalmente 
as propriedades das placas propensas à ruptura; a definição 
de FCF por VH-IVUS por sua vez incorpora propriedades de 
placa adicionais, tais como confluência do núcleo necrótico e 
contato direto do núcleo com o lúmen.

Algumas limitações deste estudo precisam ser reconhecidas. 
A resolução especial da VH-IVUS (200 μm) é insuficiente para 
replicar com exatidão as definições de uma capa fibrosa fina 
(< 65 μm).13 Portanto, a VH-IVUS tende a superestimar o 
número de lesões de FCF. No entanto, a presença de lesões de 
FCF detectadas por VH-IVUS contém informação prognóstica12 
e é, portanto, relevante. Além disso, a imagem por VH-IVUS 
foi realizada em um único segmento alvo pré-especificado de 
uma única artéria coronária não culpada.35 Essa abordagem 
foi escolhida porque estudos anteriores demonstraram que 
tais segmentos refletem maios carga de doença coronariana 
e estão associados a eventos cardíacos subsequentes.12,36 
Finalmente, a adiponectina foi associada à mortalidade, mas o 
número de mortes em nosso conjunto de dados foi pequeno. 

Conclusão
Concluiu-se que, na coorte completa, os níveis de 

adiponectina forma associados à morte, mas não com medidas 
de aterosclerose de VH-IVUS. Entre os pacientes com APE, 
os níveis de adiponectina foram associados a lesões FCF 
derivadas de VH-IVUS enquanto a associação com o óbito 
foi limítrofe em significância. De maneira geral, um papel 
substancial para a adiponectina na vulnerabilidade da placa 
permanece e merece investigação por outros grandes estudos.
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A inflamação é um componente complexo e necessário 
da resposta a estímulos biológicos, químicos ou físicos, e os 
eventos celulares e moleculares que iniciam e regulam as 
interações entre os diversos atores do processo inflamatório 
das lesões ateroscleróticas permanece sendo fonte de 
investigações em andamento.1

O objetivo do Projeto Colaborativo Europeu sobre 
Inflamações e Remodelagem da Parede Vascular no Estudo 
Aterosclerose – Ultrassom Intravascular (ATHEROREMO-IVUS) 
era investigar as relações de perfil genético e novos 
biomarcadores inflamatórios e circulantes com fenótipo de 
placa coronária e vulnerabilidade conforme determinado por 
ultrassom intravascular (IVUS).2 Os resultados deste ensaio 
tem nos auxiliado a melhorar nossos conhecimentos sobre 
o papel do perfil genético e de biomarcadores inflamatórios 
circulantes em relação ao desenvolvimento da aterosclerose 
e placas vulneráveis.

Como um órgão endócrino, o tecido adiposo é reconhecido 
como uma fonte rica de mediadores pró-inflamatórios que 

pode contribuir diretamente para lesões vasculares, resistência 
a insulina e aterogênese.3 Desse modo, esse tipo de tecido 
pode modular a resposta inflamatória através da liberação 
de uma ampla gama de mediadores, conhecidos como 
adipocitocinas. A adiponectina, um tipo de adipocitocina, 
possui propriedades anti-aterogênicas e antiinflamatórias e 
atua como um fator que aumenta a sensibilidade à insulina, 
e seu efeito protetivo pode ser resultado de sua habilidade 
de suprimir a produção de citocinas pró-inflamatórias.3 
Graças ao complexo equilíbrio entre sua atividade pró- e 
antiinflamatória, seu papel fisiopatológico e prognóstico nas 
doenças cardiovasculares ainda é foco de debate.4

A adiponectina, testada neste ensaio, foi apresentada 
aqui por Marino BCA et al.5 Apesar da média do seu valor 
sérico no coorte completa não estar associada à composição 
da placa aterosclerótica, nem à carga de placa avaliada por 
Histologia Virtual IVUS (VH-IVUS), ela pode ser considerada 
como uma variável de morte independente nesta amostra. 
Diversamente, no sub-grupo de pacientes com sintomas 
estáveis, o valor médio da adiponectina foi associado a um 
fibroateroma de capa fina identificado pelo VH-IVUS, mas 
não à morte.

Essas discrepâncias revelam a dificuldade de tentar se 
identificar, neste elegante método, qualquer biomarcador 
para o reconhecimento de pacientes portadores de placas 
ateroscleróticas vulneráveis e, assim, sob risco de desfechos 
duros desfavoráveis, como o óbito. Também demonstra 
existir um longo caminho a ser percorrido e validado e, 
a partir de então, tentar identificar, além das medidas já 
conhecidas, o que mais pode ser oferecido no que diz 
respeito à identificação precoce destes paciente de tão 
alto risco.
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Resumo

Fundamento: A segurança em longo prazo, a eficácia e os critérios para o tratamento com estatinas em crianças são 
ainda pouco claros na prática clínica. Existem evidências muito limitadas para o uso de medicação em crianças com 
dislipidemia secundária à obesidade e que não respondem bem à modificação do estilo de vida.

Objetivo: Revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados de uso de estatinas para o tratamento de crianças e 
adolescentes com dislipidemia secundária à obesidade.

Métodos: Realizamos a busca nas bases de dados PubMed, EMBASE, Bireme, Web of Science, Cochrane Library, 
SciELO e LILACS para coleta de dados para avaliar o efeito das estatinas sobre: melhora dos marcadores de doença 
arterial coronariana (DAC) nos resultados clínicos na idade adulta, aumento dos níveis séricos de colesterol total (CT), 
lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) e apolipoproteína B (APOB) e diminuição dos níveis de lipoproteína de alta 
densidade (HDL-C) desde o início até fevereiro de 2016. Crianças e adolescentes foram incluídos.

Resultados: Das 16793 citações potencialmente relevantes recuperadas das bases de dados eletrônicas, nenhum ensaio 
clínico randomizado atendeu aos critérios de inclusão de crianças com dislipidemia secundária à obesidade.

Conclusões: Não encontramos evidência específica para considerar as estatinas no tratamento da hipercolesterolemia 
secundária à obesidade em crianças. A prática usual de extrapolar achados de estudos em dislipidemia genética ignora as 
diferenças nos riscos cardiovasculares de longo prazo e os riscos de tratamento de drogas de longo prazo, quando comparada 
com a recomendação de mudanças de estilo de vida. Ensaios clínicos randomizados são necessários para compreender o 
tratamento medicamentoso na dislipidemia secundária à obesidade. (Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):356-361)

Palavras-chave: Dislipidemias; Criança; Obesidade; Adolescentes; Inibidores de Hidroximetilglutaril-CoA Redutases; Colesterol.

Abstract
Background: Long-term safety, effectiveness and criteria for treatment with statins in children are still unclear in clinical practice. There is very limited 
evidence for the use of medication to treat children with dyslipidemia secondary to obesity who do not respond well to lifestyle modification.

Objective: Systematic review of randomized clinical trials of statin use to treat children and adolescents with dyslipidemia secondary to obesity.

Methods: We performed a search in PubMed, EMBASE, Bireme, Web of Science, Cochrane Library, SciELO, and LILACS for data to evaluate 
the effect of statins on: improvement of surrogate markers of coronary artery disease in clinical outcomes of adulthood; increased serum levels 
of total cholesterol (TC), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and apolipropotein B (APOB); and decreased serum levels of high-density 
lipoprotein cholesterol (HDL-C) from inception to February 2016. Participants were children and adolescents.

Results: Of the 16793 potentially relevant citations recovered from the electronic databases, no randomized clinical trials fulfilled the inclusion 
criteria for children with dyslipidemia secondary to obesity.

Conclusions: We found no specific evidence to consider statins in the treatment of hypercholesterolemia secondary to obesity in children.  
The usual practice of extrapolating findings from studies in genetic dyslipidemia ignores the differences in long-term cardiovascular risks and the 
long-term drug treatment risks, when compared to recommendation of lifestyle changes. Randomized clinical trials are needed to understand 
drug treatment in dyslipidemia secondary to obesity. (Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):356-361)

Keywords: Dyslipidemias; Child; Obesity; Adolescents; Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors; Cholesterol.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
De acordo com a National Survey on Health and Nutrition 

Examination, 11,7% dos adultos de 20-39 anos e 41,2% dos 
adultos de 40-64 anos tinham níveis elevados de colesterol 
da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C).1 Dados recentes 
mostram que o número estimado de adultos com níveis de 
colesterol	total	(CT)	≥	240	mg/dl	chega	a	30,9	milhões	e	32,6%	
dos adultos têm hipertensão.2 Em 2011-2012, de cada 5 meninos 
e meninas, 1 tinha concentração anormal de CT, colesterol da 
lipoproteína de alta densidade (HDL-C) ou colesterol não HDL 
(não-HDL-C). A prevalência de níveis elevados de CT, HDL-C, 
não-HDL-C é de 7,8%, 12,8% e 8,4%, respectivamente, sendo 
que 20,2% dos estudados apresentavam concentração anormal 
de pelo menos uma das três medidas.3 As causas de dislipidemia 
mudaram nos estudos epidemiológicos; antes, as desordens 
genéticas eram as causas mais comuns de dislipidemia em 
crianças. Nas últimas décadas, a dislipidemia secundária à 
obesidade (DSO) vem aumentando.4

O tratamento medicamentoso para anormalidades lipídicas 
de alto risco resultou em grandes avanços na prevenção 
e no tratamento da doença aterosclerótica em adultos.5 
Entretanto, o uso de tratamento farmacológico em crianças 
com dislipidemia secundária é controverso. A segurança 
e a efetividade do tratamento com estatina em crianças, 
assim como seus critérios, não são claros na prática clínica.6  
A evidência para o uso de medicamento em crianças com DSO 
que não respondem à modificação do estilo de vida é limitada. 
A maioria dos estudos com estatinas refere-se a crianças e 
adolescentes com dislipidemia genética e níveis altos de LDL-C. 

Este estudo teve por objetivo discutir criticamente a 
evidência de efetividade e segurança, assim como os efeitos, 
do uso de estatinas em crianças e adolescentes com DSO, 
com base em uma revisão sistemática da literatura.

Métodos
Esta revisão sistemática foi realizada de acordo com o 

PRISMA Statement e registrada no PROSPERO sob o número 
CRD42015020530.

A busca foi conduzida nas bases de dados MEDLINE (via 
PubMed), EMBASE, Bireme, Web of Science, Cochrane Library, 
SciELO e LILACS. A estratégia de busca incluiu os termos: 
"Child", "Adolescent", "Hypercholesterolemia", "Dyslipidemias", 
"Cholesterol", "Hydroxymethylglutaryl-Coa reductase inhibitors", 
"Statin", “HDL-C” e “Triglycerides”. Dois revisores (G.R. e 
G.S.) realizaram a busca na literatura e a seleção dos estudos 
independentemente. As discordâncias foram resolvidas por 
consenso ou por um terceiro revisor (L.C.P.).

Critérios de seleção
Tipos de estudo: ensaios clínicos randomizados 

descrevendo a terapia com estatina para crianças e 
adolescentes. Participantes: crianças e adolescentes (até 
18 anos). Intervenções: estatinas por pelo menos 8 semanas. 
Condição alvo: DSO. Desfechos: redução de fatores de risco, 
TC, LDL-C, apolipoproteína B (APOB) e HDL-C, melhora dos 
marcadores indiretos de doença arterial coronariana e/ou 
desfechos clínicos na vida adulta.

Limites de busca: linguagem: sem restrição de linguagem. 
Tempo: do início até fevereiro de 2016. Desenho: ensaios 
clínicos randomizados. Desfecho principal: redução de 
fatores de risco na infância, melhora nos marcadores 
indiretos de doença arterial coronariana e/ou desfechos 
clínicos da idade adulta. Desfechos secundários: efeitos das 
estatinas sobre os níveis plasmáticos elevados de CT, LDL-C 
e APOB e reduzidos de HDL-C.

Critérios de inclusão: ensaio clínico randomizado sobre 
crianças em tratamento com estatina por pelo menos 8 semanas.

Critérios de exclusão: Dados duplicados de tratamento 
não cego ou ausência de relato dos desfechos considerados.

Extração dos dados e avaliação de qualidade: O fluxograma 
CONSORT foi utilizado por dois revisores independentes para 
avaliar a qualidade metodológica dos estudos incluídos.

Resultados
Identificamos 16793 citações a partir da busca eletrônica das 

bases de dados do início até fevereiro 2016. Após a remoção 
dos estudos duplicados, 15820 estudos foram submetidos 
à triagem de título e resumo. Excluímos 15740 estudos, 
sendo que 80 tiveram seus textos completos revisados. 
Nenhum ensaio clínico randomizado sobre DSO em crianças 
foi incluído, e todos os 80 artigos cujos textos completos 
foram analisados foram excluídos pelas seguintes razões: 
39 estudos eram em população não pediátrica (idades de 
18 a 80 anos), 15 estudos não usaram tratamento com 
estatinas, 12 estudos não tinham o desenho de ensaio clínico 
randomizado e 14 ensaios clínicos randomizados avaliaram 
crianças e adolescentes com hipercolesterolemia familiar (HF), 
envolvendo um total de 2347 indivíduos (Figura 1).

Discussão
A DSO em crianças e adolescentes é cada vez mais 

prevalente na prática clínica. Entretanto, esta revisão não 
obteve evidência específica sobre terapia farmacológica 
nesse grupo.

Nesse tipo de dislipidemia, as alterações lipídicas mais 
comuns são os níveis baixos de HDL-C e elevados de 
triglicerídeos (TG) secundários à síndrome de resistência 
insulínica.7 Altos níveis de CT podem estar associados com 
essas condições, mas não podem ser considerados o fator 
mais importante. Steinberger et al.,8 mostraram que o grau 
de resistência insulínica explica a significativa proporção de 
variação nos níveis de TG, LDL-C e HDL-C, e Stan et al.,9 
estimaram em 10% a prevalência de partículas da subclasse 
pequena e densa do colesterol LDL (sdLDL) em crianças 
com resistência insulínica em comparação a 1% daquelas 
sem resistência insulínica. Como recomendado pelo Painel 
de Especialistas,5 a redução da gordura saturada e do 
colesterol da dieta é a primeira abordagem para diminuir os 
níveis de CT e LDL-C, para reduzir obesidade e resistência 
insulínica e para prevenir o desenvolvimento de aterosclerose. 
Tais recomendações8 confirmam que a prevenção primária 
em crianças com dislipidemia envolve a modificação do 
estilo de vida. Na infância, a adoção de hábitos alimentares 
saudáveis deve ser enfatizada, uma vez que padrões de 
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Figura 1 – Fluxograma dos estudos incluídos. ECR: ensaio clínico randomizado.
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preferência precoces têm influência a longo prazo no consumo 
de alimentos mais tarde.10,11 Portanto, o fornecimento 
de informação nutricional é parte importante da rotina 
das consultas.12,13 Entretanto, parece não haver avaliação 
sistemática do estado nutricional do paciente nem discussão 
de seus hábitos alimentares.14 Com frequência, os médicos 
identificaram o desconhecimento nessa área como uma das 
principais limitações para tal prática.15-17

Por outro lado, crianças obesas podem ter HF, 
fenotipicamente diagnosticada pela presença de altos níveis 
de LDL-C e pela história familiar de doença cardiovascular 
prematura e/ou altos níveis de colesterol em condições 
basais em um dos pais e/ou uma mutação que causa HF.18-20 

Após intervenção dietética, a probabilidade de qualquer 
criança	com	LDL-C	≥5	mmol/l	(190	mg/dl)	ter	HF	genética	
é alta. Uma história familiar de doença cardiovascular 
prematura em parente próximo e/ou altos níveis de colesterol 
em	condições	basais	 em	um	dos	pais,	 LDL-C	≥	4	mmol/l	
(160 mg/dl), também indica alta probabilidade de HF genética. 
A detecção de uma mutação patogênica, em geral no gene 
LDLR, é o padrão-ouro de teste diagnóstico para HF. Os níveis 
de LDL-C devem ser medidos pelo menos duas vezes em  
3 meses para confirmar o diagnóstico de HF.21

A manutenção de um estilo de vida saudável e o 
tratamento com estatina (8 a 10 anos de idade) são as 
principais intervenções propostas para controlar HF 
heterozigótica. O alvo para LDL-C de crianças é 3,5 mmol/l 
(130 mg/dl) se >10 anos de idade, ou idealmente reduzir 
em 50% os níveis basais de crianças com 8 a 10 anos de 
idade, em especial aquelas com níveis extremamente altos 
de LDL-C, níveis altos de lipoproteína(a), história familiar de 
doença cardiovascular prematura ou outros fatores de risco 
cardiovascular, que devem ser pesados considerando-se o 
risco de efeito adverso do tratamento de longo prazo.18,21-23 
As estatinas mostraram melhor efeito nos principais desfechos 
cardiovasculares, justificando seu uso a despeito de seus 
ainda desconhecidos efeitos colaterais quando usadas por 
mais de 2 anos em crianças.24

Os inibidores de HMG-CoA redutase mostraram repetidas 
vezes em estudos controlados randomizados que reduzem 
efetivamente a morbimortalidade coronariana em adultos 
de alto risco. Como resultado, as estatinas tornaram-se um 
dos medicamentos mais prescritos para adultos no mundo.25  
As estatinas provaram reduzir efetivamente os níveis de LDL-C 
e os eventos vasculares em adultos.26,27
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Nas doses usuais, as estatinas são bastante seguras. 
Ex i s tem poucos  re la tos  sobre  eventos  adversos 
gastrintestinais sérios e elevação de transaminases hepáticas 
e creatinofosfoquinase. Em crianças, entretanto, ainda falta 
evidência para seu uso.28 Crianças com anormalidades 
lipídicas graves por distúrbios genéticos podem atender 
aos critérios para terapia medicamentosa com as estatinas 
comumente usadas em adultos. Nos últimos anos, 
relatos sobre a segurança a curto prazo de alguns desses 
medicamentos naquele grupo foram publicados.29-31

Todas as estatinas recomendadas pela agência norte-
americana que regula alimentos e fármacos [Food and Drug 
Administration (FDA)]23 foram aprovadas para crianças com 
HF e algumas outras causas de dislipidemia primária ou 
genética. Dados sobre a redução do colesterol em outros 
grupos de crianças foram insuficientes.32 As estatinas usadas 
para tratar crianças com HF heterozigótica são aprovadas 
pela FDA ou usadas em tratamentos baseados em estudos de 
redução de colesterol em crianças com HF heterozigótica.33 
Nas outras causas de dislipidemia em crianças, deve-se 
focar na dieta e no tratamento dos distúrbios metabólicos 
subjacentes.34 O tratamento pode ser iniciado mais cedo 
nos casos graves.35

A efetividade e a segurança são similares em crianças 
com distúrbios genéticos e crianças com DSO no curto 
prazo. Entretanto, persistem as preocupações quanto 
à segurança no longo prazo.36,37 Nenhum dos estudos 
citados acima teve seguimento de longo prazo, e nenhum 
descreveu os potenciais efeitos colaterais tardios da terapia 
precoce para redução de colesterol ou atraso nos desfechos 
cardiovasculares.38 Kusters et al.,39 relataram o mais longo 
seguimento de crianças com HF tratadas com estatinas.  
O tratamento de longo prazo com estatinas iniciado 
na infância em pacientes com HF foi associado com 
normalização da progressão da espessura médio-intimal. 
Nenhum evento adverso grave foi relatado durante o 
seguimento de 10 anos. Braamskamp et al.,40 publicaram 
o primeiro estudo que avaliou o efeito de longo prazo 
do tratamento com estatina iniciado na infância nos 
níveis plasmáticos dos hormônios esteroides gonadais, 
gonadotrofinas e desidroepiandrosterona em adultos 
jovens com HF. Após 10 anos de tratamento com estatina, 
as concentrações de testosterona, estradiol e hormônios 
luteinizante e folículo-estimulante naqueles pacientes 
com HF mostravam-se dentro da faixa de referência se 
comparadas às dos irmãos não afetados.

Antes de difundir o uso de estatinas em crianças com 
dislipidemia secundária, os estudos devem estabelecer se 

as estatinas podem reduzir a morbimortalidade total no 
longo prazo. Além disso, deve haver uma progressão lógica 
dos estudos que abordam a prevenção primária, do mais 
velho para o mais jovem. Atualmente, o uso de estatinas 
para prevenção primária em adultos com hiperlipidemia 
secundária é controverso. A introdução de estatinas em uma 
idade precoce pode oferecer maior redução de risco do que 
o atualmente observado em estudos com adultos, mas até o 
momento essa hipótese permanece altamente especulativa.

Conclusões
Na nossa busca, não encontramos nenhum ensaio clínico 

randomizado abordando o uso de terapia com estatina 
em crianças e adolescentes com DSO. Todos os estudos 
recuperados foram realizados em pacientes com HF.

A prática usual de extrapolar achados dos estudos 
sobre dislipidemia genética ignora as diferenças nos riscos 
cardiovasculares de longo prazo e nos riscos de tratamento 
medicamentoso de longo prazo, quando comparada com a 
recomendação de mudanças de estilo de vida. Ensaios clínicos 
randomizados são necessários para entender o tratamento 
medicamentoso na dislipidemia secundária à obesidade.
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A obesidade é uma condição que vem aumentando 
progressivamente em todo o mundo, inclusive em crianças 
e adolescentes, gerando elevados custos para os sistemas de 
saúde. A obesidade pediátrica está associada à dislipidemia, 
ao estresse oxidativo, à resistência à insulina e à disfunção 
endotelial, fatores de risco cardiovascular e componentes da 
síndrome metabólica,1 e leva a consequências adversas como 
a  mortalidade precoce e morbidade física na idade adulta 
em curto e em longo prazos.

A dislipidemia típica da obesidade consiste no aumento dos 
triglicérides e dos ácidos graxos livres associado à diminuição 
do HDL-c (colesterol de alta densidade), normalidade ou 
discreto aumento do LDL-c (colesterol de baixa densidade) 
e aumento do VLDL-c (colesterol de densidade muito baixa). 
As concentrações de apolipoproteina plasmática B (apo B) 
também estão frequentemente aumentadas, em parte devido 
à produção hepática aumentada de lipoproteínas contendo 
apo B.2,3

Na maioria dos casos, a dislipidemia é decorrente de 
maus hábitos de vida, como dieta rica em gorduras saturadas 
ou trans e sedentarismo. Para fins de planejamento de 
monitorização e tratamento, deve-se fazer a estratificação 
de risco cardiovascular desde a infância, orientando-se 
não só a criança, mas principalmente toda a família que 
convive com ela. Estudos longitudinais têm demonstrado que 
intervenções em crianças são efetivas na prevenção da doença 
cardiovascular em adultos.

O tratamento da dislipidemia associada à obesidade deve 
ser direcionado para a perda de peso, por meio do aumento 
do exercício físico e de melhores hábitos alimentares, com uma 
redução na ingestão total de calorias e redução da ingestão de 
ácidos graxos essenciais. As mudanças no estilo de vida melhoram 
sinergicamente a resistência à insulina e a dislipidemia.4 A criança 
e o adolescente devem idealmente ser acompanhados por um 

nutricionista ou nutrólogo, devido ao risco de comprometimento 
do seu crescimento e desenvolvimento.

Interação entre genes, obesidade e níveis lipídicos, mas 
também com o tipo de gordura consumida na dieta, foi 
recentemente descrita.5,6 Estudos sugerem a utilidade potencial 
de uma abordagem nutrigenômica para intervenções dietéticas 
para prevenir ou tratar a obesidade e sua dislipidemia associada.5,6

É necessário conhecermos mais a respeito do comportamento 
dos marcadores de doença arterial coronariana, dos níveis 
séricos de colesterol total, lipoproteína de baixa densidade, 
apolipoproteína B, lipoproteína de alta densidade das crianças 
e adolescentes em relação aos adultos,2  tanto no pré e no pós 
tratamento da dislipidemia secundária à obesidade, como no 
curto e longo prazos, considerando os riscos cardiovasculares 
e os efeitos adversos decorrentes do tratamento farmacológico, 
sobretudo das estatinas.3,7-11

A terapia hipolipemiante deve ser iniciada após pelo 
menos seis meses de intensiva modificação de estilo de vida. 
Os medicamentos utilizados são as estatinas, os inibidores 
da absorção do colesterol (ezetimiba), os sequestradores 
dos ácidos biliares, os suplementos de fitosteróis, o 
ômega 3 e os fibratos.

As estatinas são o fármaco de primeira escolha dentre todos 
os agentes farmacológicos para reduzir LDL-c, não-HDL-c e/ou 
apoB. Entretanto, as estatinas reduzem pouco os triglicérides 
e não corrigem totalmente a dislipidemia característica 
observada na obesidade, mantendo um risco residual após 
o início da terapia.11 Recentemente, estratégias para terapias 
combinadas com estatinas e outras drogas para atingir níveis 
ainda mais baixos de colesterol foram revisadas.11-15

As crianças e os adolescentes com dislipidemias e que não 
respondem adequadamente a mudanças de estilo de vida e a 
doses habituais de hipolipemiantes devem ser encaminhados 
a centros especializados.

O trabalho apresentado nesta edição sobre a dislipidemia 
secundária em crianças obesas demonstra a raridade na 
literatura de ensaios clínicos randomizados do uso de estatinas 
para o tratamento de crianças e adolescentes com dislipidemia 
secundária à obesidade.16

Sem dúvida, é um tema que devemos pesquisar profunda 
e detalhadamente com estudos bem delimitados para 
atestarmos a eficácia dos diversos tratamentos, já consagrados 
para a população adulta, na faixa etária pediátrica e 
de adolescentes.
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Resumo

Fundamento: A doença de Chagas (DC) é uma causa importante de morbimortalidade por insuficiência cardíaca e 
arritmias malignas em todo o mundo, especialmente na América Latina.

Objetivo: Investigar a associação entre apneia obstrutiva do sono (AOS) com remodelação cardíaca e arritmias cardíacas 
em pacientes com DC.

Métodos: Foram incluídos pacientes consecutivos com DC, com idade entre 30 e 65 anos. Os participantes foram submetidos 
à avaliação clínica, estudo do sono, Holter de 24 horas, ecocardiograma e monitorização ambulatorial da pressão arterial.

Resultados: Foram avaliados 135 pacientes [idade: 56 (45-62) anos; 30% homens; IMC: 26 ± 4 kg/m2, cardiomiopatia chagásica: 
70%]. AOS moderada a grave (índice de apneia-hipopneia, IAH, ≥ 15 eventos/h) estava presente em 21% dos pacientes.  
AOS não estava associada a arritmias nessa população. Em comparação com pacientes com AOS leve ou ausente, pacientes 
com AOS moderada a grave apresentaram maior frequência de hipertensão (79% vs. 72% vs. 44%, p < 0,01) e pressão arterial 
sistólica noturna mais alta: 119 ± 17 vs. 113 ± 13 vs. 110 ± 11 mmHg, p = 0,01; diâmetro do átrio esquerdo maior [37 (33-42) 
vs. 35 (33-39) vs. 33 (30-36) mm, p < 0,01]; e maior proporção de disfunção ventricular esquerda [FEVE < 50% (39% vs.  
28% vs. 11%), p < 0,01], respectivamente. O preditor de dimensão do átrio esquerdo foi Log10 (IAH) (β = 3,86, IC 95%: 1,91 a 5,81;  
p < 0,01). Os preditores de disfunção ventricular foram IAH >15 eventos/h (OR = 3,61, IC 95%: 1,31 - 9,98; p = 0,01), pressão 
arterial sistólica (OR = 1,06, IC95%: 1,02 - 1,10; p < 0,01) e sexo masculino (OR = 3,24, IC 95%: 1,31 - 8,01; p = 0,01).

Conclusões: A AOS está independentemente associada à remodelação atrial e ventricular em pacientes com DC.  
(Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):364-372)

Palavras-chave: Doença de Chagas; Apneia Obstrutiva do Sono; Remodelação Ventricular; Arritmias Cardíacas.

Abstract
Background: Chagas Disease (CD) is an important cause of morbimortality due to heart failure and malignant arrhythmias worldwide, especially 
in Latin America.

Objective: To investigate the association of obstructive sleep apnea (OSA) with heart remodeling and cardiac arrhythmias in patients CD.

Methods: Consecutive patients with CD, aged between 30 to 65 years old were enrolled. Participants underwent clinical evaluation, sleep 
study, 24-hour Holter monitoring, echocardiogram and ambulatory blood pressure monitoring.

Results: We evaluated 135 patients [age: 56 (45-62) years; 30% men; BMI: 26 ± 4 kg/m2, Chagas cardiomyopathy: 70%]. Moderate to severe 
OSA (apnea-hypopnea index, AHI, ≥ 15 events/h) was present in 21% of the patients. OSA was not associated with arrhythmias in this population.  
As compared to patients with mild or no OSA, patients with moderate to severe OSA had higher frequency of hypertension (79% vs. 72% vs. 44%, 
p < 0.01) higher nocturnal systolic blood pressure: 119 ± 17 vs. 113 ± 13 vs. 110 ± 11 mmHg, p = 0.01; larger left atrial diameter [37 (33-42) vs. 35  
(33-39) vs. 33 (30-36) mm, p < 0.01]; and a greater proportion of left ventricular dysfunction [LVEF < 50% (39% vs. 28% vs. 11%), p < 0.01], 
respectively. Predictor of left atrial dimension was Log10 (AHI) (β = 3.86, 95% CI: 1.91 to 5.81; p < 0.01). Predictors of ventricular dysfunction were 
AHI > 15 events/h (OR = 3.61, 95% CI: 1.31 - 9.98; p = 0.01), systolic blood pressure (OR = 1.06, 95% CI: 1.02 - 1.10; p < 0.01) and male 
gender (OR = 3.24, 95% CI: 1.31 - 8.01; p = 0.01).

Conclusions: OSA is independently associated with atrial and ventricular remodeling in patients with CD. (Arq Bras Cardiol. 2018; 
111(3):364-372)

Keywords: Chagas Disease; Sleep Apnea, Obstructive; Ventricular Remodeling; Arrhythmias, Cardiac.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
A doença de Chagas (DC) é a terceira infecção parasitária 

mais comum, após malária e esquistossomose, afetando cerca 
de 7 a 8 milhões de pessoas em todo o mundo.1 A DC é 
causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, transmitido 
aos seres humanos por insetos (Triatominae), transfusão 
de sangue, transplante de órgãos e tecidos, contaminação 
oral ou transmissão congênita.2 O perfil epidemiológico da 
doença tem mudado nas últimas décadas devido aos fluxos 
migratórios,2 assim causando alerta em países não endêmicos, 
como Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália e Japão.3,4

A cardiomiopatia chagásica é a forma mais comum de 
cardiomiopatia não isquêmica e uma das principais causas de 
complicações e morte na América Latina.5 Aproximadamente 
um terço dos pacientes com DC desenvolve cardiomiopatia 
chagásica3 caracterizada por arritmias ventriculares, bloqueios 
cardíacos, alterações em proteínas cardíacas com remodelação 
cardíaca, insuficiência cardíaca e morte súbita. A insuficiência 
cardíaca por DC piora o prognóstico do paciente, quando 
comparado com outras cardiomiopatias.6 Além das diversas 
características envolvidas na DC, é importante considerar 
comorbidades potenciais que podem ter impacto negativo 
na saúde dos pacientes.

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é o distúrbio respiratório 
mais frequente na população geral e está associada à 
remodelação cardíaca e arritmias em pacientes sem7,8 
e com comorbidades, incluindo insuficiência cardíaca.6 
Entretanto, não se sabe se essa associação existe em pacientes 
com DC. Nossa hipótese é que a AOS está independentemente 
associada a arritmias cardíacas e remodelação cardíaca em 
pacientes com DC.

Métodos

Amostra
Pacientes consecutivos com DC (com dois exames 

de sangue positivos – imunofluorescência e ELISA), com 
idade entre 30 e 65 anos, foram recrutados em um serviço 
ambulatorial especializado de agosto de 2013 a agosto  
de 2014. A cardiomiopatia chagásica foi diagnosticada em 
pacientes com evidência sorológica de anticorpos ao T. cruzi 
e evidências de cardiopatia chagásica que podiam ou não 
apresentar sintomas cardíacos (como dispneia, edema e dor 
torácica). A forma indeterminada de DC foi diagnosticada 
em pacientes com evidência sorológica e/ou parasitológica 
de infecção por T. cruzi que não apresentavam sintomas, 
sinais físicos, anormalidades eletrocardiográficas e qualquer 
evidência radiográfica (em radiografia de tórax, contraste de 
bário esofágico ou radiografias de cólon) de envolvimento 
cardíaco ou gastrointestinal.9 Foram excluídos pacientes 
com marcapasso cardíaco, doença coronariana manifesta 
ou suspeitada; insuficiência cardíaca descompensada com 
necessidade de internação hospitalar, predominância de 
apneia central do sono (>50% dos eventos marcados como 
centrais), ou doença renal (creatinina sérica > 2 mg/dL) e 
acidente vascular cerebral prévio.

Os pacientes foram convidados a participar do estudo 
do sono na semana após a realização de todos os exames, 
incluindo ecocardiografia, Monitoração Ambulatorial da 
Pressão Arterial (MAPA) e Holter de 24 horas, conforme 
descrito a seguir.

Estudo do sono
Todos os pacientes foram submetidos à monitoração portátil 

do sono no laboratório de sono utilizando um dispositivo 
validado (Embletta Gold, PDS; Medcare, Reykjavík, Islândia)10 
para avaliar a saturação de oxigênio, a posição do corpo, as 
medidas do fluxo nasal (cânula de pressão) e as medidas de 
esforço respiratório utilizando duas cintas de pletismografia 
respiratória por indutância. Todos os exames foram avaliados 
por um médico experiente. A apneia foi definida como ausência 
total (> 90%) e a hipopneia como diminuição (> 30%) no 
fluxo	nasal	por	≥	10	segundos,	seguido	por	uma	dessaturação	
de 4% (em hipopneias), respectivamente.11 O índice de 
apneia-hipopneia (IAH) foi calculado dividindo-se o número 
total de apneias e hipopneias pelo total de horas no leito.11,12

AOS leve foi definida para um IAH entre 5 e 14.9 eventos/hora,  
e	AOS	moderada	a	grave	para	um	IAH	≥	15	eventos/hora.	
O índice de dessaturação de oxigênio (IDO) foi calculado 
como o número total de dessaturações dividido pelo tempo 
total no leito.

A sonolência diurna excessiva foi avaliada pela escala de 
sonolência de Epworth. Um escore total > 10 foi considerado 
como sonolência diurna excessiva.13

Pressão arterial no consultório
A pressão arterial (PA) foi medida após 5 minutos de 

repouso, utilizando protocolos padronizados.14 A média de 
duas leituras foi obtida com intervalo de 5 minutos utilizando 
um esfigmomanômetro digital automático (Omron BP742).

Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA)
Todos os participantes foram submetidos a monitorização 

da pressão arterial por 24 horas, utilizando o equipamento 
SpaceLabs (modelo 90207; SpaceLabs, Redmond, WA).  
A leitura da PA foi realizada a cada 10 minutos durante o 
dia e a cada 20 minutos à noite, utilizando-se um manguito 
apropriado no braço não dominante. Os participantes 
foram instruídos a realizar suas atividades diárias normais e 
a não movimentar o braço durante a mensuração em curso.  
As atividades, o horário de dormir e horário de despertar 
foram registrados pelos participantes em diários.15 O descenso 
normal da PA foi definido separadamente para a PA sistólica e 
diastólica	como	uma	redução	≥	10%	na	PA	durante	o	sono	em	
comparação com o período de vigília. A ausência de descenso 
foi definida como uma diminuição < 10%.

Monitoração por Holter
A Monitoração por Holter (Cardios®, Cardio Systems, São 

Paulo, Brasil) foi realizada em todos os pacientes por 24 horas. 
As seguintes características do ECG foram analisadas: ritmo 
cardíaco basal, freqüência cardíaca, arritmias ventriculares e 
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atriais e interrupções. As complexidades das arritmias foram 
descritas da seguinte forma: isolada, pareada ou taquicardia.16 
Os pacientes foram instruídos a manter um diário com seus 
sintomas durante o exame. A análise de Holter foi realizada 
por um observador experiente, cegado quanto à presença 
ou ausência de AOS.

Ecocardiograma
Um ecocardiograma transtorácico foi realizado utilizando 

um dispositivo Philips IE33 S5-1. Utilizou-se a ecocardiografia 
Modo-M (convencional) para medir as dimensões das cavidades 
cardíacas (diâmetros diastólico e sistólico, espessura das paredes 
e tamanho da aorta e do átrio esquerdo).17 Os volumes atriais 
esquerdos foram indexados pela área de superfície corporal 
de acordo com a American Society of Echocardiography.18 
Utilizando o ecocardiograma bidimensional, a contratilidade 
segmentar e global foram avaliadas, e a fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo (FEVE) foi calculada através da fórmula 
de Simpson. A disfunção ventricular foi considerada quando a 
FEVE < 50%.18 Foi calculado o strain longitudinal ventricular 
esquerdo com speckle-tracking e valores abaixo de –16% 
foram considerados anormais.19 A avaliação ecocardiográfica 
foi realizada pelo mesmo observador experiente, cegado para 
presença ou ausência de OSA.

Análise Estatística
A distribuição de normalidade foi avaliada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Para as variáveis categóricas, foi utilizado 
o teste qui-quadrado de Pearson. As variáveis quantitativas com 
distribuição normal foram apresentadas como média e desvio 
padrão, sendo utilizado o teste ANOVA, enquanto as variáveis 
sem distribuição normal foram apresentadas como mediana e 
percentis (P25; P75), utilizando o teste de Kruskal-Wallis com 
o teste post-hoc de Bonferroni quando apropriado.

Foi realizada uma análise por regressão linear múltipla 
para avaliar os preditores independentes das dimensões do 
átrio esquerdo. As variáveis independentes das dimensões 
do átrio esquerdo foram idade, pressão arterial sistólica de 
24 horas, índice de massa corporal (IMC) e IAH. Devido à não 
normalidade do IAH, utilizamos uma versão log-transformada 
dessa variável no modelo multivariado. Para analisar os 
preditores de disfunção ventricular, foi realizada uma análise 
por regressão logística múltipla com as seguintes variáveis: 
idade, IMC, sexo masculino, PA sistólica de 24h, diagnóstico 
de	diabetes	mellitus,	IAH	≥	15	eventos/hora,	IDO	e	saturação	
< 90%. Os dados foram analisados com o software estatístico 
SPSS 21.0 (IBM Corporation), e um valor de p < 0,05 foi 
considerado significativo.

Resultados
Foram avaliados 287 pacientes, consecutivamente, com 

DC (41 [30%] com a forma indeterminada e 94 [70%] com 
cardiomiopatia chagásica). A maioria das exclusões deveu-se à 
presença de marcapassos cardíacos (Figura 1). Um paciente tinha 
predominância de apneia central do sono e também foi excluído, 
resultando em uma amostra final de 135 pacientes (Figura 1).

A frequência de AOS em pacientes com DC foi de 58%. 
A AOS leve foi diagnosticada em 50 pacientes (37%) e a AOS 

moderada	 a	 grave	 (IAH	≥	15	eventos/h)	 em	28	pacientes	
(21%). Nenhum dos participantes tinha um diagnóstico 
prévio de AOS. Pacientes com AOS moderada a grave 
apresentaram maiores circunferências de pescoço e cintura, 
maior frequência de hipertensão e maior percentual de uso de 
diuréticos, betabloqueadores e inibidores de ECA, bem como 
do receptor AT1, quando comparados com pacientes com 
AOS leve ou sem AOS, respectivamente (Tabela 1). Não houve 
diferença no grau de sonolência (Epworth Sleepiness Scale) 
entre os grupos (Tabela 1). As características demográficas e 
clínicas de acordo com a ausência ou presença da AOS estão 
descritas na Tabela 1.

No geral, não houve diferenças clinicamente significantes 
nas frequências de arritmias ventriculares e supraventriculares 
entre os três grupos. No entanto, houve uma proporção 
maior de supraventriculares emparelhadas em pacientes 
com AOS moderada a grave, em comparação com pacientes 
com AOS leve e ausente (50% vs. 40% e 23%; p = 0,03), 
respectivamente. (Tabela 2)

Pacientes com AOS moderada a grave apresentaram 
pressão arterial noturna aumentada (119 ± 17 vs. 113 ± 13 
e 110 ± 11 mmHg; p = 0,01) em comparação com pacientes 
com AOS leve e ausente, respectivamente (Tabela 3).  
O tamanho da aorta, os diâmetros sistólico e diastólico do 
ventrículo esquerdo, espessura do septo e parede posterior 
foram semelhantes entre os grupos. O diâmetro [37 (33-42) vs. 
35 (33-39) e 33 (30-36) mm, p < 0,01 (Figura 2) e volume do 
átrio esquerdo [66 (54-95) vs. 46 (39-65) e 42 (35-56) mL/m2,  
p < 0,001] foram maiores em pacientes com AOS moderada 
a grave, em comparação com os grupos com AOS leve e 
ausente, respectivamente (Tabela 3).

Esses achados foram significantes quando toda a 
população do estudo foi analisada, bem como no subgrupo 
de pacientes com cardiomiopatia chagásica, mas não em 
pacientes do grupo indeterminado. O strain longitudinal 
do ventrículo esquerdo foi menor em pacientes com AOS 
moderada a grave em comparação com pacientes com 
AOS leve ou ausente: -16(-19/-13)% vs. -17(-20/-12)% 
e -19(-21/-15)%, p = 0,04. A prevalência de disfunção 
ventricular [FEVE < 50% (39% vs 28% e 11%), p < 0,01] 
também foi maior no grupo com AOS moderada a grave do 
que nos participantes com AOS leve ou ausente (Figura 3). 
Essa maior prevalência também foi observada no subgrupo 
de pacientes com cardiomiopatia chagásica.

O único preditor da dimensão atrial esquerda na análise 
multivariada foi o Log10 (IAH) (β = 3,86; IC95%: 1,91 a 5,81; 
p < 0,01) em toda a população (Tabela 4) e no subgrupo com 
cardiomiopatia chagásica.

Os preditores independentes da presença de disfunção 
ventricular	foram	IAH	(≥	15	eventos/h)	(OR	=	3,61,	IC95%:	
1,31 a 9,98; p = 0,01), pressão arterial sistólica (OR = 1,06, 
IC95%: 1,02 – 1,10; p =< 0,01) e sexo masculino (OR = 3,24; 
IC95%: 1,31 – 8,01; p = 0,01) (Tabela 5).

Discussão
Que seja de nosso conhecimento, este é o primeiro 

estudo que avaliou a AOS em pacientes consecutivos com 
DC. Encontramos uma alta frequência de AOS moderada a 
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grave em pacientes com DC (21%). Nenhum dos participantes 
tinha um diagnóstico prévio de AOS, o que sugere uma baixa 
conscientização sobre AOS nessa população. Os pacientes 
com AOS moderada a grave apresentaram maior incidência 
de hipertensão, utilizavam mais drogas anti-hipertensivas e 
tinham aumento da pressão arterial noturna. Além disso, a 
AOS moderada a grave foi independentemente associada 
a parâmetros de remodelação cardíaca, incluindo maior 
dimensão do átrio esquerdo e uma maior prevalência de 
disfunção ventricular, especialmente no subgrupo de pacientes 
com cardiomiopatia chagásica. Em conjunto, nosso estudo 
enfatiza o conceito de que a AOS pode contribuir para um 
prognóstico ruim em pacientes com DC.

A AOS é uma condição prevalente em pacientes com doença 
cardiovascular,20 e nosso estudo confirma sua alta frequência em 
pacientes com DC. Características particulares dos pacientes 
com AOS estudados merecem alguns comentários: em primeiro 
lugar, a presença de maior IMC e circunferência do pescoço 
em pacientes com AOS moderada a grave, em comparação 
com pacientes com AOS leve ou ausente, denota um fenótipo 
típico da doença (Tabela 1). No entanto, a falta de sonolência 

diurna excessiva, uma característica dos pacientes com 
AOS provenientes da população geral e encaminhados para 
laboratórios do sono, pode explicar a baixa conscientização 
sobre a AOS em pacientes com doença cardiovascular.21 
Esse achado está de acordo com outras populações com 
doenças cardiovasculares, incluindo insuficiência cardíaca22 e 
cardiomiopatia hipertrófica.23 A baixa prevalência de apneia 
central do sono em nossa amostra contrasta com um estudo 
prévio que avaliou distúrbios do sono em pacientes com 
insuficiência cardíaca (FEVE<45%), incluindo Silva et al.,24 
incluíram 24 pacientes com DC, dos quais apenas 12% tinham 
AOS embora 44% dos pacientes apresentassem respiração de 
Cheyne-Stokes. A mediana da FEVE da nossa amostra está 
dentro do intervalo normal (60%) e a maior parte da nossa 
amostra não apresentou insuficiência cardíaca. Além disso, 
excluímos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada 
em nosso estudo, o que pode explicar as diferentes frequências.

A AOS é reconhecida como causa de hipertensão.25  
Em nossa amostra, a hipertensão foi mais frequente no 
grupo com AOS moderada a grave, e esse grupo usava mais 
anti-hipertensivos. No entanto, durante o sono, apenas a PA 

Figura 1 – Diagrama de fluxo do paciente.
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sistólica foi maior em pacientes com AOS moderada a grave. 
Esse achado pode estar relacionado ao fato de o estudo 
ter ocorrido em um centro de referência em cardiologia, 
onde a maioria dos pacientes é tratada adequadamente 

para hipertensão. A frequência relativamente baixa de 
arritmias atriais e ventriculares em nosso estudo também 
pode ser explicada pela exclusão de casos mais graves de 
cardiomiopatia da DC.

Tabela 2 – Avaliação de Holter – Distribuição das arritmias atriais e ventriculares

Variável Total n = 135 Sem AOS n = 57 AOS leve n = 50 AOS moderada/grave n = 28 p

FC mínima (b.p.m) 50 (45–55) 50 (45–56) 50 (45–56) 52 (46–54) 0,97*

FC média (b.p.m) 71 (65–77) 71 (66–79) 71 (65–74) 71 (62–75) 0,82*

FC máxima (b.p.m) 113 (105–25) 118 (109–132) 112 (103–121) 109 (98–121) 0,045*

Ventricular total na vigília (%) 94 (70) 39 (68) 37 (74) 18 (64) 0,65†

Ventricular total durante o sono (%) 95 (70) 36 (63) 40 (80) 19 (68) 0,16†

Arritmias ventriculares isoladas (%) 107 (79) 44 (77) 40 (80) 23 (82) 0,86†

Bigeminismo ventricular (%) 38 (79) 14 (25) 14 (28) 10 (36) 0,56†

Ventricular pareada (%) 50 (37) 18 (32) 19 (38) 13 (46) 0,41†

Taquicardia ventricular não-sustentada 27 (20) 10 (18) 10 (20) 7 (25) 0,72†

Supraventricular total na vigília 115 (85) 47 (83) 42 (84) 26 (93) 0,43†

Supraventricular total durante o sono 118 (87) 48 (84) 44 (88) 26 (93) 0,52†

Taquicardia supraventricular isolada (%) 124 (92) 51 (90) 48 (96) 25 (89) 0,40†

Supraventricular pareada (%) 47 (35) 13 (23) 20 (40) 14 (50) 0,03†

Taquicardia supraventricular não sustentada (%) 27 (20) 10 (18) 10 (20) 7 (25) 0,26†

Fibrilação atrial crônica (%) 1 (0,7) 0 1 (2) 0 0,43†

Fibrilação atrial paroxística (%) 1 (0,7) 0 0 1 (3,6) 0,15†

Bloqueio de ramo direito (%) 62 (46) 23 (46) 23 (54) 9 (41) 0,59†

AOS: apneia obstrutiva do sono; FC: frequência cardíaca; *:Teste de Kruskal-Wallis; †: Teste qui-quadrado de Pearson

Tabela 1 – Dados antropométricos e características clínicas

Total n = 135 Sem AOS n = 57 AOS leve n = 50 AOS moderada/grave n = 28 p

Idade, Anos 56 (45–62) 48 (42–58) 59 (55–63) 61 (51–63) < 0,001*

Sexo masculino, n (%) 40 (30) 15 (26) 15 (30) 10 (36) 0,67†

IMC, kg/m2 26,3 ± 4,2 24,7 ± 3,9 27,4 ± 3,9 27,6 ± 4,5 0,001¥

Circunferência do pescoço, cm 35 (33–38) 34 (32–36) 36 (33–39) 38 (34–39) 0,02†

Cintura, cm 92 (83–96) 87 (79-92) 96 (89–102) 96 (91–104) < 0,001*

Caucasianos, n (%) 43 (32) 19 (33) 16 (32%) 8 (29%) 0,86†

Diabetes mellitus, n (%) 17 (13) 5 (9) 7 (14) 5 (18) 0,46†

Hipertensão, n (%) 83 (62) 25 (44) 36 (72) 22 (79) 0,001†

PA Sistólica no consultório, mmHg 131 ± 22 128 ± 20 135 ± 22 133 ± 26 0,27¥

PA Diastólica no consultório, mmHg 81 ± 11 83 ± 11 81 ± 12 78 ± 11 0,14¥

Uso de medicamentos anti-hipertensivos, n 1 (0–2) 1 (0–2) 2 (1–2) 2 (0–3) 0,001†

Diuréticos, n (%) 54 (40) 13 (23%) 26 (52%) 15 (54%) < 0,001†

Inibidores de ECA/inibidores de AT1 n (%) 76 (56) 23 (30%) 35 (46%) 14 (24%) < 0,001†

Beta-bloqueadores, n (%) 57 (42) 17 (30%) 25 (50%) 13 (54%) 0,04†

Espironolactona, n (%) 14 (10) 5 (9%) 5 (10%) 4 (14%) 0,73†

Escala de Sonolência de Epworth, n (%) 9,8 ± 4,9 9,3 ± 5,2 10,2 ± 5,2 10,1 ± 3,8 0,57¥

Os valores são apresentados como média (±DP). Variáveis com distribuição assimétrica são apresentadas como mediana (intervalo interquartílico). AOS: apneia 
obstrutiva do sono; IMC: índice de massa corporal; PA: pressão arterial. *: Teste de Kruskal-Wallis; †: Teste qui-quadrado de Pearson; ¥: Teste Anova.
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Tabela 3 – Ecocardiografia, Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial e características do estudo do sono

Variável Total n = 135 Sem AOS n = 57 AOS leve n = 50 AOS Moderada/Grave n = 28 p

Ecocardiografia

FEVE (%) 60 (51–65) 61 (57–66) 59 (47–65) 57 (43–63) 0,09*

Volume do AE indexado (mL/m2)* 29 (23–38) 27 (21–33) 30 (23–38) 37 (51–55) < 0,001*

Aorta (mm) 30 (28–33) 30 (28–32) 30 (29–34) 30 (27–34) 0,21*

Dimensão diastólica do VE (mm) 52 (49–58) 51 (48–55) 53 (49–58) 56 (50–61) 0,24*

Dimensão sistólica do VE (mm) 34 (30–41) 32 (30–37) 34 (30–40) 39 (30–48) 0,14*

Septo (mm) 8,0 (8,0–9,0) 8,0 (7,5–9,0) 8,0 (8,0–9,0) 8,0 (8,0–9,8) 0,10*

Espessura da parede posterior (mm) 8,0 (7,0–9,0) 8,0 (7,0–9,0) 8,0 (8,0–9,0) 8,0 (8,0–9,0) 0,27*

Strain longitudinal do VE (%)** –17 (–20/–13) –19 (–21/–15) –17 (–20/–12) –16 (–19/–13) 0,04*

MAPA

PA sistólica na vigília, mmHg 121 ± 12 118 ± 12 121 ± 12 123 ± 14 0,22¥

PA diastólica na vigília, mmHg 74 ± 8 76 ± 8 73 ± 8 73 ± 9 0,34¥

PA sistólica durante o sono, mmHg 113 ± 14 110 ± 11 113 ± 13 119 ± 17 0,01¥

PA diastólica durante o sono, mmHg 67 ± 9 67 ± 8 66 ± 9 69 ± 9 0,41¥

Sem descenso da PA sistólica, % 78 75 79 89 0,29†

Sem descenso da PA diastólica, % 48 40 41 75 < 0,01†

Variáveis do sono

IAH. Eventos/hora 5,8 (2,7–11,9) 2,4 (1,6–3,3) 7,2 (5,8–10,0) 20,3 (16,7–29,1) < 0,001¥

SaO2 média, % 96 (95–97) 97 (94–97) 96 (94–97) 95 (94–97) < 0,001*

SaO2 mínima, % 88 (83–92) 92 (89–94) 86 (83–89) 83 (79–87) < 0,001*

Índice de dessaturação. Número/hora 5,5 (2,2–12,8) 2,1 (0,9–3,4) 7,5 (4,9–10,4) 19,0 (5,9–26,5) < 0,001*

SaO2 < 90. % do período noturno 0 (0–3) 0 (0–0) 1 (0–4) 2 (1–5) < 0,001*

Os valores são apresentados como média (±DP). Variáveis com distribuição assimétrica são apresentadas como mediana (intervalo interquartílico). AOS: apneia obstrutiva do 
sono; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; AE: Átrio esquerdo; VE: ventrículo esquerdo; MAPA: Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial; PA: pressão arterial; 
IAH: índice de apneia-hipopneia; SaO2: saturação arterial de oxihemoglobina. Dados de 103 pacientes.*: Teste de Kruskal-Wallis; †: Teste qui-quadrado de Pearson; ¥: Teste Anova.

Figura 2 – Diâmetro do átrio esquerdo em pacientes com doença de Chagas. AOS: apneia obstrutiva do sono. Teste de Kruskal-Wallis, com post-hoc de Bonferroni.
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Tabela 5 – Regressão logística para avaliar os preditores de disfunção ventricular

Univariada Multivariada

Variável p OR IC p

Idade (anos) 0,49

IMC. kg/m2 0,09

Sexo masculino % 0,01 3,24 1,31 – 8,01 0,01

PA sistólica de 24h (mmHg) 0,01 1,06 1,02 – 1,10 < 0,01

DM 0,95

IAH (≥ 15 eventos por hora) 0,02 3,61 1,31 – 9,98 0,01

Índice de dessaturação. Número/hora 0,25

SaO2 < 90%. % do período noturno 0,21

IMC: índice de massa corporal; PA: pressão arterial; DM: Diabetes mellitus; IAH: Índice de Apneia‑Hipopneia; OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança.

Tabela 4 – Preditores de regressão linear univariada e multivariada da dimensão do átrio esquerdo

Univariada Multivariada

Variável (β) p (β) IC p

Idade (anos) 0,05 0,36

PA sistólica de 24h (mmHg) –0,03 0,46

IMC. kg/m2 0,32 0,01 0,16 –0,01 to 0,44 0,06

Log10IAH (eventos/hora) 3,86 < 0,001 3,86 1,91 to 5,81 < 0,01

PA: pressão arterial; IMC: índice de massa corporal; IAH: Índice de Apneia‑hipopneia; IC: intervalo de confiança

Figura 3 – Frequência de Apneia Obstrutiva do Sono em Pacientes com Doença de Chagas. AOS: Apneia Obstrutiva do Sono. Teste de Kruskal-Wallis.
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Nosso estudo demonstrou que, entre os pacientes com 
DC, a AOS está independentemente associada ao aumento 
do átrio esquerdo. Esse achado é consistente com outras 
populações com AOS.7,23,26. Rossi et al.,27 realizaram uma 
metanálise de 1.157 pacientes que participaram de 18 
estudos de insuficiência cardíaca e concluíram que o aumento 
do átrio esquerdo estava associado ao pior prognóstico, 
independentemente da idade, classe funcional, fração 

de ejeção ou padrão de função diastólica,28 reforçando 
a importância de nossos achados. Em nosso estudo, a 
AOS moderada a grave também foi associada a um strain 
longitudinal do ventrículo esquerdo inferior e a uma 
proporção quatro vezes maior de disfunção ventricular do 
que os pacientes sem AOS. Esse achado está de acordo com 
um estudo anterior que avaliou pacientes encaminhados a um 
laboratório do sono, com impacto negativo na mortalidade.6,29
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Existem vários mecanismos que podem contribuir 
para a remodelação cardíaca em pacientes com a AOS.30 
Uma possível explicação para a remodelação cardíaca em 
nosso estudo pode ser parcialmente explicada pelo aumento 
da frequência de hipertensão e maior pressão arterial sistólica 
noturna, bem como no aumento da frequência de descenso 
anormal da pressão arterial no grupo AOS moderado a 
grave. Considerados conjuntamente, o aumento da carga da 
hipertensão pode aumentar a rigidez arterial e a pós-carga do 
ventrículo esquerdo, contribuindo para essas anormalidades.7

Além disso, os esforços inspiratórios durante as apneias 
geram pressão intratorácica negativa, o que leva a um aumento 
da pós-carga e a diminuição da pré-carga do ventrículo 
esquerdo, o que, por sua vez, causa redução do volume de 
ejeção podendo induzir o aumento atrial esquerdo, como 
demonstrado em nosso estudo. A hipóxia intermitente 
também pode influenciar a contratilidade cardíaca, direta 
ou indiretamente, reduzindo, assim, o débito cardíaco.22 

A AOS induz hipóxia, hipercapnia e despertares durante o 
sono, promovendo dessa forma um aumento da atividade 
simpática e, consequentemente, da pressão arterial.31  
A exposição prolongada à atividade nervosa simpática elevada 
pode induzir a hipertrofia e apoptose dos miócitos cardíacos32 
e, assim, causar disfunção ventricular esquerda. Esses efeitos 
hemodinâmicos adversos podem ser mais pronunciados em 
indivíduos com insuficiência cardíaca,33 como demonstrado 
em nosso subgrupo com cardiomiopatia chagásica em 
comparação com pacientes com a forma indeterminada.

O principal ponto forte do presente estudo é que o mesmo 
é o maior e uma das únicas coortes com avaliação da relação 
entre apneia do sono em pacientes com DC. O recrutamento 
de pacientes consecutivos com DC bem caracterizada não 
encaminhados a um laboratório do sono pode generalizar os 
achados do presente estudo, assim como o uso de técnicas 
padrão-ouro para avaliar a pressão arterial (MAPA) e o esforço 
respiratório (cintas indutoras na pletismografia respiratória).11 
O estudo tem algumas limitações potenciais. Foi utilizado um 
monitor de sono portátil que não mede a duração do sono. 
Assim, as medidas do IAH foram tomadas com base no tempo 
total de registro e não na duração total do sono, embora este 
dispositivo já tenha sido validado contra a polissonografia 
completa.34 Além disso, nossos achados são derivados de 
um estudo transversal e não podemos inferir causalidade, 
mas apenas uma associação independente entre AOS e 
remodelação cardíaca. O fato de não podermos demonstrar 
os mesmos achados de remodelação atrial e ventricular no 
subgrupo de pacientes com a forma indeterminada de DC pode 
ser devido ao pequeno número de pacientes nessa categoria. 

Além disso, a ausência de aumento da incidência de arritmias 
em pacientes com AOS nesse estudo deve ser analisada com 
cautela, pois o monitoramento Holter de 24 horas não detectou 
arritmias intermitentes. Novos estudos com tecnologias que 
analisem longos períodos de tempo são necessários.

Conclusão
A AOS é comum e independentemente associada à 

remodelação atrial e ventricular em pacientes com DC.  
A melhora no reconhecimento e no tratamento da AOS pode 
contribuir para reduzir a morbidade atribuída à DC.
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A Doença de Chagas Crônica (DCC) continua sendo um 
grande flagelo para as pessoas que vivem na América do Sul e 
uma questão médica emergente fora do Continente Americano, 
devido à globalização. A Cardiopatia Chagásica Crônica (CCC) 
afeta cerca de 30% dos pacientes com DCC, surgindo de 20 a 
30 anos após a infecção com Trypanosoma cruzi.1 O prognóstico 
de pacientes de DCC é implacável, com uma mortalidade de 
5 anos chegando a 35%.2 Pacientes com CCC tem um resultado 
ainda pior ,2 particularmente aqueles com remodelamento 
ventricular e atrial, que se manifesta através de insuficiência 
cardíaca sistólica crônica e fibrilação atrial.3,4

Assim, é importante reconhecer preditores de 
remodelamento ventricular e atrial em pacientes com CCC 
para oferecer o tratamento disponível adequado aos pacientes 
com esse quadro. Pressão arterial sistólica, sexo masculino 
e a Classificação Funcional da New York Heart Association 
predizem remodelamento ventricular em pacientes com 
DCC.5 Por outro lado, até onde sei, ainda não foram 
determinados os preditores de remodelamento de atrial para 
pacientes com essa doença.

Nesta edição da Revista, Medeiros et al.,6 relatam um 
estudo original de 135 pacientes com doença de Chagas 
(30% dos quais na forma indeterminada e os demais com 
CCC) que foram submetidos a polissonografia noturna 
para avaliar a relação da respiração do distúrbio do sono 
e remodelamento cardíaco. Significativamente, 62% dos 
pacientes também sofriam de hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) concomitante. Foi encontrada apneia obstrutiva do 
sono (AOS) de moderada a grave em 21% dos pacientes. 
Medeiros et al.,6 confirmam que ser do sexo masculino e 
ter HAS são preditores de remodelamento ventricular, e 
também descobriram que o índice de apneia-hipopneia, 

um marcador diagnóstico de severidade da AOS, foi um 
preditor de remodelamento tanto atrial, quanto ventricular.

A prevalência de AOS na população em geral é de 21%. 
Ela é de moderada a grave em 9% dos indivíduos afetados,7 
e aumenta a morbidade e mortalidade.8 A AOS tem sido 
associada independentemente com HAS9 e com diversos tipos 
de distúrbios cardiovasculares diferentes, incluindo insuficiência 
cardíaca crônica,10 condição geralmente associada ao 
remodelamento cardíaco. Vale observar que a AOS por si só tem 
também sido independentemente associada ao remodelamento 
ventricular esquerdo e ao diâmetro atrial esquerdo.11

Como as excelentes descobertas relatadas por Medeiros 
et al.,6 podem ser incorporadas à prática clínica? Acredito 
que seria necessário testar a utilidade da polissonografia em 
pacientes com DCC sem HAS concomitante. Através desse 
teste, poderíamos eliminar o efeito aditivo da AOS e da HAS11 

sobre a gênese do remodelamento cardíaco, bem como 
determinar o efeito real da AOS sobre a indução de anomalias 
cardíacas em pacientes com esse quadro.

Por outro lado, é importante reconhecer que uma 
proporção substancial dos pacientes com DCC não possui 
HAS concomitante no estudo de Medeiros et al.,6 Assim, é 
razoável admitir que a AOS, por si só, poderia ter induzido, 
pelo menos em parte, o remodelamento atrial e ventricular 
observado naquele estudo. O aparecimento da AOS pode, 
por si só, representar um fardo extra à função miocárdica de 
pacientes com DCC/CCC porque a AOS ativa a atividade 
simpática12 e é pró-inflamatória.8

Os achados histológicos observados na cardiomiopatia 
por catecolaminas são similares àquelas encontradas 
em CCC,13 sugerindo assim um papel para a disfunção 
autonômica na patogênese dessa doença. Ademais, as 
citocinas pró-inflamatórias se encontram mais aumentadas 
em pacientes com CCC e HAS, se comparado a pacientes 
com apenas CCC,14 sugerindo também um papel para as 
citocinas na patogênese de pacientes com esta condição. 
Claramente, a presença da AOS pode representar uma ameaça 
potencial curável para pacientes com CCC.

Parabenizo a Medeiros et al.,6 por esse estudo importante, 
e espero muito que continuem no curso essa linha de pesquisa 
não apenas por sua contribuição potencial para o entendimento 
da patogênese do CCC, mas também por seu impacto potencial 
sobre o curso clínico deste flagelo para o nosso povo.
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Resumo

Fundamento: Embora a disfunção do ventrículo direito (VD) nas doenças pulmonares tenha sido associada ao aumento 
da morbidade, as ferramentas para a identificação da disfunção do VD não estão bem definidas.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a disfunção do VD por ecocardiografia speckle tracking (STE) em pacientes 
com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), e se a STE pode ser usada como indicador de melhora da função 
ventricular direita após um programa de reabilitação pulmonar (RP).
Métodos: Quarenta e seis pacientes com DPOC submetidos ao programa de RP e 32 controles sadios pareados por 
sexo e idade foram incluídos no estudo. A função do VD foi avaliada na admissão e após o programa de RP por 
ecocardiografia bidimensional convencional e por STE. Além disso, a tolerância ao exercício foi avaliada pelo teste de 
caminhada de seis minutos (TC6M).
Resultados: Pacientes com DPOC apresentaram pior função do VD segundo STE e ecocardiografia bidimensional convencional. 
Em comparação ao método convencional, a STE mostrou maior sensibilidade em determinar melhora da função ventricular 
direita após o programa de RP – strain longitudinal (SL) global do VD: 20,4 ± 2,4% vs. 21,9 ± 2,9% p < 0,001; SL da parede 
livre do VD: 18,1 ± 3,4% vs. 22,9 ± 3,7%, p < 0,001. O SL da parede livre do VD relacionou-se diretamente com a distância 
percorrida no TC6M basal (r = 0,58, p < 0,001) e com a variação no TC6M ∆ (TC6M) (r = 0,41, p = 0,04).
Conclusões: Concluímos que a STE pode ser tão eficaz como a ecocardiografia bidimensional convencional na 
avaliação das funções globais e regionais do VD. Ainda, a STE pode se tornar uma importante ferramenta de avaliação e 
acompanhamento de pacientes com DPOC submetidos à RP para determinar a relação entre função ventricular direita 
e tolerância ao exercício. (Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):375-381)
Palavras-chave: Disfunção Ventricular Direita / reabilitação; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica / reabilitação; 
Ecocardiografia / métodos; Strain; Speckle Tracking.

Abstract
Background: Although right ventricular (RV) dysfunction in pulmonary diseases has been associated with increased morbidity, tools for RV 
dysfunction identification are not well defined.
Objective: The aim of this study was to evaluate the magnitude of RV dysfunction by means of speckle tracking echocardiography (STE) in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and to investigate whether STE could be used as an index of RV improvement after 
a pulmonary rehabilitation (PR) program.
Methods: Forty-six patients with COPD undergoing PR program and 32 age-sex matched healthy subjects were enrolled. RV function was 
evaluated at admission and after PR program by conventional two-dimensional echocardiography (2DE) and STE. In addition, exercise tolerance 
of subjects was evaluated using the six-minute walk test (6MWT).
Results: COPD patients had worse RV function according to STE and 2DE as well. STE was more sensitive than conventional 2DE in determining 
RV improvement after PR program – RV global longitudinal strain (LS): 20.4 ± 2.4% vs. 21.9 ± 2.9% p < 0.001 and RV free wall LS: 18.1 ± 3.4% 
vs. 22.9 ± 3.7%, p < 0.001). RV free wall LS was directly related to distance walked at baseline 6MWT (r = 0.58, p < 0.001) and to the change 
in the 6MWT distance (6MWTD ∆) (r = 0.41, p = 0.04).
Conclusions: We conclude that STE might be as effective as 2DE for evaluation of global and regional RV functions. STE may become an 
important tool for assessment and follow-up of COPD patients undergoing PR program to determine the relationship between RV function and 
exercise tolerance. (Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):375-381)
Keywords: Ventricular Dysfunction, Right / rehabilitation; Pulmonary Disease, Chronic Obstructive / rehabilitation; Echocardiography / methods; 
Strain, Speckle Tracking.
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Introdução
 O ventrículo direito (VD) exerce um importante papel na 

morbidade e na mortalidade de pacientes com sinais e sintomas 
de doença cardiopulmonar.1 Apesar de a ecocardiografia 
transtorácica bidimensional fornecer dados importantes 
sobre a anatomia e a função do VD, a complexa geometria, 
e a estrutura em forma de meia lua ao redor do ventrículo 
esquerdo dificultam sua avaliação.2 Além disso, medidas por 
ecocardiografia transtorácica bidimensional convencional, 
incluindo análises de velocidade e de deslocamento, podem 
ser afetadas por movimento translacional do coração por 
variação na respiração. O novo método ecocardiográfico 
baseado na técnica de rastreamento de pontos (STE, do 
inglês speckle tracking echocardiography) avalia a deformação 
miocárdica em imagens em escala de cinza (modo-B) e pode 
ser usado para avaliar tanto a deformação (strain) miocárdica 
global como regional sem ser limitado pelo ângulo de feixe 
do método de Doppler.3,4

Pacientes com doença respiratória crônica em estágio 
avançado apresentam sintomas graves apesar de um tratamento 
farmacológico adequado. A reabilitação pulmonar (RP) 
complementa o tratamento médico convencional, e parece 
atuar na redução da dispneia, aumentar o desempenho no 
exercício, e melhorar funções do VD.5 Atualmente, sabe-se que 
a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) está associada à 
alta mortalidade e morbidade por disfunção do VD.6,7

A ecocardiografia transtorácica bidimensional foi usada em 
vários estudos para avaliação do VD de pacientes com doenças 
cardiopulmonares. No entanto, há dados relativamente 
limitados sobre a avaliação da função do VD por técnica de 
strain obtida por speckle tracking (speckle tracking-derived 
strain).8,9 Portanto, nosso objetivo foi analisar o uso da STE na 
avaliação da função global e regional do VD e o impacto do 
programa de RP sobre a função ventricular direita.

Métodos

Delineamento do estudo e participantes
Os indivíduos foram recrutados do hospital de pesquisa 

em medicina torácica Sureyyapasa Chest Medicine and 
Thoracic Surgery Research and Training Hospital, Istambul, 
Turquia. Foram incluídos 57 pacientes com DPOC moderada 
a muito grave (estádio II a IV segundo classificação da GOLD 
- Iniciativa Global para a doença pulmonar obstrutiva crônica, 
do inglês Global Initiative for Chronic Obstrutive Lung Disease). 
Seis pacientes foram excluídos das análises pela baixa qualidade 
dos registros ecocardiográficos. Nos demais pacientes, não foi 
possível analisar o segmento apical da parede livre do VD em 
3 pacientes, e a região apical do septo em 2 pacientes.

Todos os pacientes tinham um diagnóstico prévio de 
DPOC sintomática. O grupo controle incluiu 32 voluntários 
sadios. Foram excluídos pacientes com disfunção sistólica 
do VE (fração de ejeção < 55%), doença valvular cardíaca 
importante, cardiomiopatia, história de doença arterial 
coronariana, cardiomiopatia, história de doença arterial 
coronariana, ou doença maligna. O estudo foi realizado 
segundo princípios da Declaração de Helsinki. O estudo foi 

aprovado pelo comitê de ética local e todos os participantes 
assinaram termo de consentimento.

Pacientes adultos com DPOC e doença pulmonar sintomática 
controlada, admitidos no programa de RP ambulatorial, foram 
encaminhados por pneumologistas após uma avaliação clínica 
multidisciplinar (incluindo pneumologista, cardiologista, 
enfermeiro e fisioterapeuta) inicial. Antes de iniciar o programa 
de RP, foi adquirida a história médica dos pacientes e realizado 
exame físico. Medidas específicas registradas no início e no 
final do programa de RP incluíram o teste de caminhada de seis 
minutos (TC6M), escala de dispneia do mMRC (modified Medical 
Research Council), índice BODE – índice de massa corporal, 
grau de obstrução (FEV1), dispneia (escala mMRC), capacidade 
no exercício. O programa de RP consistiu de 2 sessões/dia por 
6 dias/semana, durante 4 semanas. Cada sessão teve duração 
de 30 minutos e incluiu exercício de caminhada ou bicicleta 
(limitado por sintomas dos participantes).

Todos os TC6Ms foram realizados em superfície plana, em 
corredor fechado, sob temperatura controlada, seguindo instruções 
padronizadas.10,11 Dois TC6Ms e os testes ecocardiográficos 
foram realizados no início da pré-reabilitação e também após a 
reabilitação ao final do programa de RP devido ao possível efeito 
aprendizado. O TC6M com melhor desempenho foi registrado 
e	usado	para	análise.	O	delta	 (∆)TC6M	foi	determinado	pela	
diferença entre os resultados dos testes realizados antes após 
reabilitação. O efeito do TC6M após o programa de RP foi 
avaliado pelo índice BODE e o escore mMRC.

Ecocardiografia convencional e speckle-tracking
Todos os exames de ecocardiografia dos pacientes e 

controles sadios foram realizados de acordo com as diretrizes 
da Sociedade Americana de Ecocardiografia, utilizando-se um 
sistema de ultrassom (IE33, Philips Medical Systems, Andover, 
MA, US).12 A pressão sistólica da artéria pulmonar (PSAP) foi 
estimada com base na velocidade máxima da regurgitação 
tricúspide, utilizando-se a equação simplificada de Bernoulli: 
4x (velocidade máxima da regurgitação tricúspide)2+pressão 
atrial direita (PAD). A PAD foi estimada com base no diâmetro 
da veia cava inferior e no índice de colabamento.2 A excursão 
sistólica do anel tricúspide (TAPSE) é definida como a excursão 
total do anel tricúspide do final da diástole ao final da sístole, e 
é tipicamente medida no anel lateral utilizando o módulo M. 
O tempo de relaxamento isovolumétrico (TRIV), o tempo de 
contração isovolumétrica (TCIV), o índice de desempenho 
miocárdico (IDM) [calculado como TRIV + TCIV]/tempo 
de ejeção), e intervalos de tempo de ejeção foram medidos 
por Doppler pulsado ou por Doppler tecidual no anel lateral 
tricúspide. As frações de ejeção do VD e do VE dos métodos 
bidimensionais foram calculadas como (volume diastólico final 
– volume sistólico final)/volume diastólico final. 

Os princípios gerais do método bidimensional speckle-tracking 
foram descritos previamente.13,14 Foram obtidas imagens 
apicais quatro câmaras em escala de cinza e taxa de quadros 
de 70-80 quadros/s, o que parecem ser os parâmetros mais 
apropriados para se obter uma boa resolução temporal e 
definição espacial do VD lateral e da parede livre do VD.  
Na análise pós-processamento, a região de interesse foi obtida 
delimitando-se o endocárdio do VD ao nível do septo e a parede 
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Figura 1 – Imagens bidimensionais representativas do strain ventricular direito. Corte apical de quatro câmaras pela técnica speckle tracking mostrando o strain longitudinal 
global e regional do ventrículo direito. L.Strain: strain longitudinal; L. Strain Rate: taxa de strain longitudinal.

livre em uma imagem estática ao final da sístole. Um programa 
automático calculou os deslocamentos dos pontos quadro 
a quadro na região de interesse ao longo do ciclo cardíaco. 
As curvas do strain longitudinal foram obtidas a partir de seis 
segmentos do VD – basal, medial e apical da parede livre e do 
septo. A curva do strain global do VD baseou-se na média das 
seis curvas regionais do strain, e curvas do strain longitudinal da 
parede lateral do VD foram obtidas repetindo-se as mesmas 
análises (Figura 1). A extensão da deformação do miocárdio (strain 
longitudinal global ou regional) foi expressa como porcentagem 
do encurtamento longitudinal na sístole em comparação ao 
encurtamento longitudinal na diástole para cada segmento de 
interesse. No dia seguinte, todas as análises foram repetidas 
duas vezes pelo mesmo observador, para avaliar a variabilidade 
intraobservador, a qual foi calculada como a diferença média 
entre as 10 medidas realizadas. Um segundo observador 
independente repetiu as análises para avaliação da variabilidade 
interobservador, calculada como a média de duas observações 
de todos os parâmetros. As variabilidades intraobservador e 
interobservador foram 5% e 7%, respectivamente.

Análise estatística
Todos os testes estatísticos foram realizados utilizando-se um 

programa disponível comercialmente (SPSS 16.0 for Windows; 

SPSS, Inc., Chicago, IL, EUA). As variáveis foram investigadas 
por recursos visuais (histogramas, gráficos de probabilidade) 
e métodos analíticos (teste de Kolmogorov-Smirnov, teste 
de Shapiro-Wilk) para verificar se os dados apresentavam 
distribuição normal. No cálculo amostral, seriam necessários 
46 pacientes com DPOC e 32 indivíduos sadios em cada 
grupo para detectar diferença de dois pontos na escala DAN, 
com poder de 80% e nível de significância de 1%. As variáveis 
categóricas são apresentadas em números e porcentagens, e 
os dados contínuos expressos em média ± desvio padrão.  
Uma vez que todas as variáveis apresentaram distribuição 
normal, coeficientes de correlações foram calculados pelo 
teste de Pearson, e comparações dos dados quantitativos 
pelo teste t para amostras pareadas. Um valor de p < 0,05 
foi considerado estatisticamente significativo.

Resultados
Em nosso estudo, foram incluídos 46 pacientes (idade 

média 60,8 ± 10,2 anos; 28 homens) com DPOC leve a muito 
grave, submetidos à RP, e 32 indivíduos sadios (idade média 
58,5 ± 8,9 anos; 13 homens). As características basais são 
apresentadas na Tabela 1. Distribuições de sexo e idade foram 
similares entre os dois grupos. Segundo a classificação GOLD, 
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22 pacientes com DPOC foram classificados como estádio II, 
18 como estado III, e 7 como estádio IV. Os pacientes com 
maior diâmetro do VD, área sistólica final do átrio direito, 
PSAP, IDM e menor TAPSE basais foram avaliados por 
ecocardiografia convencional em comparação aos controles 
sadios. Ainda, observaram-se diferenças significativas no strain 
longitudinal global do VD e no strain longitudinal da parede 
livre do VD entre os dois grupos.

Nas aval iações ecocardiográf icas  e do TC6M 
pós-reabilitação, houve melhora significativa nas medidas 
do VD pela técnica do speckle trecking (Tabela 2) e aumento 
no TC6M. Na avaliação por ecocardiografia transtorácica 
bidimensional, observaram-se diferenças na PSAP, no IDM 
e na TAPSE; contudo, somente o PSAP mostrou diferença 
estatisticamente significativa.

Observou-se relação direta do strain longitudinal da 
parede livre do VD com a distância percorrida no TC6M 
(r	=	0,58;	p	<	0,001)	e	com	o	∆	TC6M	(r	=	0,41;	p	=	0,04)	
(Figura 2). Houve melhora no índice BODE e nos parâmetros 
MRC, com diferença estatisticamente significativa no índice 
BODE. Houve correlação estatisticamente significativa entre 
o strain longitudinal da parede livre do VD e o índice BODE 
(r: 0,52; p < 0,001).

Discussão
Em nosso estudo, avaliamos a disfunção do VD em 

pacientes com DPOC moderada a muito grave em 

comparação a indivíduos sadios, bem como sua melhora 
após programa de RP. Mostramos que, para determinar uma 
melhora da função (tanto global como regional) do VD, a STE 
mostrou-se tão efetiva como a ecocardiografia bidimensional 
convencional. Além disso, observou-se relação direta do strain 
longitudinal global com a tolerância ao exercício determinada 
pelo TC6M e o índice BODE.

Apesar de os modelos prognósticos de DPOC atualmente 
disponíveis não incluírem função do VD, essa pode ser 
utilizada como desfecho substituto na determinação das 
taxas de mortalidade e de morbidade em várias doenças 
cardiopulmonares.15,16 Por outro lado, a avaliação do VD pode 
ser desafiador. A STE supera a maioria das limitações inerentes 
à ecocardiografia bidimensional convencional, uma vez que 
independe da translação cardíaca, e é independente de ângulo 
e da carga, o que permite uma quantificação precisa da função 
miocárdica. A STE também mostra se o desempenho reduzido 
do VD deve-se à disfunção global ou à disfunção da contração 
local.17 Ainda, a técnica identifica perdas sutis e localizadas 
na contratilidade, que não chegam a afetar a função sistólica 
global, mas tem implicações diagnósticas e prognósticas 
potenciais. O principal resultado do estudo de Focardi et al.,18 
foi a maior correlação entre o strain longitudinal (global e da 
parede livre) do VD com a fração de ejeção do VD calculada 
por ressonância magnética cardíaca em comparação a índices 
ecocardiográficos convencionais. Entre os dois parâmetros, a 
maior acurácia diagnóstica e a maior correlação com a fração 
de ejeção medida por ressonância cardíaca magnética foram 

Tabela 1 – Dados clínicos, resultados da ecocardiografia convencional, e strain ventricular em pacientes submetidos à reabilitação pulmonar 
e em indivíduos sadios controles 

Pacientes submetidos à 
reabilitação pulmonar (n: 46)

Indivíduos sadios 
controle (n: 32) Valor de p

Idade (anos) 60,8 ± 10,2 58,5 ± 8,9 0,15

Sexo (masculino,%) 28(61%) 13(41%)

Índice de massa corporal (kg/m2) 28,2 ± 8,4 27,9 ± 7,2 0,67

Frequência cardíaca (batimentos/min) 78 ± 12 80 ± 10 0,77

Estádios 2/3/4 classificação GOLD, n 22/18/7

Diâmetro diastólico final basal do VD (mm) 38,1 ± 4,1 27,6 ± 3,5 < 0,001

Diâmetro longitudinal final do VD (mm) 74,2 ± 9,4 60,4 ± 6,4 < 0,001

Espessura da parede anterior do VD (mm) 4,35 ± 0,21 4,19 ± 0,31 0,82

Área sistólica final do AD (mm2) 17,2 ± 2,9 12,9 ± 1,8 < 0,001

PSAP (mmHg) 46,7 ± 15,4 24,8 ± 10,5 < 0,001

TAPSE (mm) 16,6 ± 2,6 20,4 ± 3,1 < 0,001

IDM (Doppler tecidual) 0,58 ± 0,08 0,35 ± 0,05 < 0,001

Fração de ejeção do VD (%) 54,8 ± 4,9 56,3 ± 5,5 0,41

Fração de ejeção do VE (%) 57,7 ± 5,5 59,4 ± 4,4 0,34

Excursão sistólica por DTI-VD 12,9 ± 2,93 13,6 ± 3,06 0,38

Strain longitudinal da parede livre do VD (%) 18,1 ± 3,4 27,9 ± 3,6 < 0,001

Strain longitudinal global do VD (%) 20,4 ± 2,4 26,8 ± 3,2 < 0,001

Dados expressos em média ± desvio padrão ou porcentagens. Valores em negrito indicam significância estatística (p < 0,05). GOLD: Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease; VD: ventrículo direito; AD: átrio direito; PSAP: pressão sistólica da artéria pulmonar; TAPSE: excursão sistólica do anel tricúspide; 
DTI: Doppler tecidual; IDM: índice do desempenho miocárdico; VE: ventrículo esquerdo.
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Tabela 2 – Dados da ecocardiografia convencional e de strain ventricular em pacientes antes e após a reabilitação pulmonar

Antes da reabilitação 
pulmonar (n:46)

3 meses após a reabilitação 
pulmonar (n:46) Valor de p

Diâmetro diastólico final basal do VD (mm) 38,1 ± 4,1 37,7 ± 4,0 0,23

Diâmetro longitudinal final do VD (mm) 74,2 ± 9,4 73,5 ± 9,3 0,69

Espessura da parede anterior do VD (mm) 4,35 ± 0,21 4,22 ± 0,26 0,87

Área sistólica final do AD (mm2) 17,22,9 16,9 ± 2,4 0,18

PSAP (mmHg) 46,7 ± 15,4 43,2 ± 16,3 0,03

TAPSE (mm) 16,6 ± 2,6 17,2 ± 3,1 0,09

IDM (Doppler tecidual) 0,58 ± 0,08 0,55 ± 0,07 0,09

Fração de ejeção do VD (%) 54,8 ± 4,9 55,2 ± 5,0 0,72

Fração de ejeção do VE (%) 57,7 ± 5,5 57,4 ± 5,2 0,57

Excursão sistólica por DTI-VD 12,9 ± 2,93 11,8 ± 3,06 0,47

Strain longitudinal da parede livre do VD (%) 18,1 ± 3,4 22,9 ± 3,7 < 0,001

Strain longitudinal global do VD (%) 20,4 ± 2,4 21,9 ± 2,9 < 0,001

Teste de caminhada de seis minutos (m) 326 ± 42,2 355 ± 57,1 < 0,001

Escore mMRC 1,8 ± 0,8 1,7 ± 0,7 0,14

Índice BODE 3,0 ± 2,1 2,8 ± 1,9 0,04

Dados expressos em média ± desvio padrão ou porcentagens. Valores em negrito indicam significância estatística (p < 0,05). VD: ventrículo direito; AD: átrio 
direito; PSAP: pressão sistólica da artéria pulmonar; TAPSE: excursão sistólica do anel tricúspide; DTI: Doppler tecidual; IDM: índice do desempenho miocárdico; 
VE: ventrículo esquerdo; mMRC: modified medical research council; BODE: índice de massa corporal, grau de obstrução (FEV1), escore de dispneia (escala 
mMRC), capacidade no exercício (teste de caminhada de seis minutos).

Figura 2 – Correlação entre strain longitudinal da parede livre do ventrículo direito e distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) antes da 
reabilitação pulmonar (r = 0,58, p < 0,001). VD: ventrículo direito.
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observadas para o strain longitudinal da parede livre do VD. 
Em nosso estudo, o strain longitudinal da parede livre do VD 
mostrou maior melhora que o strain longitudinal global do VD 
após o programa de RP, além de correlação estatisticamente 
significativa com índices de tolerância ao exercício dos 
pacientes, tais como distância percorrida no TC6M e índice 
de BODE. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de a 
fina parede livre do VD contrair-se contra a baixa resistência 
pulmonar, levando à melhora significativa do strain após o 
declínio da resistência pulmonar alcançado pelo programa 
de RP. Por outro lado, o septo é constituído das mesmas 
fibras que formam o VE e suporta condições de sobrecarga 
no VD e de pós-carga do VE. No entanto, essa hipótese deve 
ser confirmada por outros estudos. Nós analisamos o septo 
como parte do VD; ele não pode ser considerado uma parte 
do VE, uma vez que seu encurtamento contribui para a fase 
de ejeção do VD, e qualquer disfunção em sua contratilidade 
reduz o desempenho do VD.14,19

Devido à escassez dos dados, não foram estabelecidos 
limites de referência para o strain longitudinal do VD nas 
diretrizes mais recentes. Estudos recentes envolvendo 
STE tiveram como foco investigar a função do VD em 
pacientes com doença cardiopulmonar. Hardegree et al.,20 
mostraram que o strain longitudinal da parede livre do VD 
e a distância percorrida no TC6M aumentaram após o início 
da terapia medicamentosa em pacientes com hipertensão 
arterial pulmonar (HAP). Motoji et al.,21 mostraram que 
o strain longitudinal do VD < 19.4% indica alto riso de 
eventos cardiovasculares adversos em pacientes com HAP. 
Ainda, Guendouz et al.,22 relataram que um valor de strain 
longitudinal absoluto inferior a 21% em pacientes com 
insuficiência cardíaca congestiva detecta pacientes com alto 
risco de eventos cardíacos adversos. Contudo, em nosso 
conhecimento, não existem estudos publicados utilizando 
STE para determinar disfunção do VD e sua melhora após 
um programa de RP em pacientes com DPOC.

O efeito do programa de RP sobre a função do VD 
em pacientes com DPOC foi explorado em estudos com 
ecocardiografia bidimensional. Caminiti et al.,8 mostraram que 
TAPSE	≤	16	mm	foi	um	indicador	de	uma	menor	distância	
percorrida no TC6M no basal, e na mudança na distância 
percorrida no teste em pacientes com DPOC submetidos à RP. 
De acordo com nossos resultados, a STE foi mais sensível na 
determinação de disfunção ventricular direita em comparação 
à ecocardiografia bidimensional. Em outro estudo baseado 
na ecocardiografia bidimensional, Tanaka et al.,23 mostraram 
um aumento no IDM, bem como uma forte correlação entre 
o IDM e o escore de falta de ar do MRC em pacientes com 
DPOC. Nossos dados estão de acordo com esses estudos 
que analisaram a função ventricular direita de pacientes com 
DPOC por ecocardiografia bidimensional.

Limitações do estudo
Algumas limitações de nosso estudo merecem ser 

consideradas. A principal delas foi o pequeno tamanho da 

nossa amostra. Outra limitação foi o fato de que o strain do 
VD foi avaliado apenas no corte de quatro câmaras dos seis 
segmentos do VD; no entanto, a função longitudinal do VD 
medida na câmara de entrada é responsável por 80% da 
função do VD.24 Se tivéssemos acompanhado a população 
desse estudo, poderíamos ter investigado o impacto do 
programa de RP na função do VD, bem como na mortalidade 
e na morbidade. Finalmente, não comparamos nossos 
resultados com os obtidos por ressonância magnética cardíaca. 
No entanto, estudos prévios de strain do VE obtido por STE 
validaram o uso da ressonância magnética cardíaca. Ainda, 
apesar de a ressonância magnética ser considerada padrão 
outro na avaliação do volume e da função do VD, o método 
tem como limitações seu custo e sua disponibilidade, além 
de ser considerado inviável de ser realizado após implante 
de marca-passo cardíaco.25

Conclusão
Nosso estudo demonstrou que a função ventricular direita 

melhorou após o programa de RP em pacientes com DPOC. 
A STE parece ser tão efetiva como os parâmetros já bem 
estabelecidos da função do VD (i.e., TAPSE, fração de ejeção 
do VD, e IDM). A avaliação do strain global e regional do VD 
é uma ferramenta simples e efetiva na avaliação clínica de 
rotina de pacientes com DPOC para investigar a relação entre 
função do VD e tolerância ao exercício.
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A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é grave 
problema de saúde pública, e com frequência está relacionada 
ao tabagismo.1 Nas fases avançadas da DPOC, a presença de 
HAP é uma consequência comum. A taxa de progressão de HAP 
na DPOC é normalmente lenta (um aumento de < 1 mmHg 
por ano). No entanto, a presença de HAP, mesmo moderada, 
é um forte preditor de mortalidade.2 Durante os períodos 
estáveis da doença, o aumento da pressão arterial pulmonar 
média é geralmente leve a moderado. Entretanto, HAP grave 
ocasionalmente ocorre em pacientes com DPOC.3

Os parâmetros convencionais do eco bidimensional 
(2D) possibilitam uma avaliação razoável da Função do VD.  
Na década de 90, a utilização do Doppler tissular (DT) para 
medida do gradiente de velocidade intramiocárdica permitiu 
aferir a taxa de deformação do miocárdio e sua porcentagem 
(strain rate e strain). Há cerca de dez, anos a técnica do 
speckle tracking, baseada no rastreamento dos pontos que 
formam a imagem do eco bidimensional, possibilitou avaliar 
o strain miocárdico, sem a limitação do ângulo de insonação 
do sinal do DT.4 O strain por speckle tracking com o 2D 
(2D-STE) não só viabiliza a quantificação da função global 
do VD, mas também identifica perdas contrácteis discretas 
e localizadas, fornecendo informações em relação aos 
mecanismos fisiopatológicos que conduzem à insuficiência 
ventricular direita.5 Em um grupo heterogêneo de pacientes, 
O strain longitudinal da parede lateral do VD mostrou uma 
forte correlação com a fração de ejeção do VD calculada pela 
ressonância cardíaca magnética.6 O pico do strain longitudinal 

é um determinante prognóstico significativo em pacientes com 
HAP, e fornece valor incremental sobre outros conhecidos 
preditores clínicos e ecocardiográficos de mortalidade.7

 Vários estudos já utilizaram a análise do 2D-STE em doentes 
com HAP crónica. Diversos autores defendem a utilização 
do método para avaliação seriada dos doentes com HAP, 
uma vez que o strain da parede livre do VD mostrou ser um 
preditor independente de deterioração clínica e mortalidade 
após a instituição da terapêutica médica.8 Apesar do 2D-STE 
ser amplamente utilizado em diversas condições clínicas, as 
Diretrizes para avaliação ecocardiográfica do VD afirmam 
ser altamente recomendável que outras medidas sejam 
incorporadas ao exame e ao relatório ecocardiográfico.9 
Além de não existir valores de referência correntemente 
recomendados, o ST2D do VD pode ser influenciado pela 
qualidade da imagem, reverberação e outros artefatos.10

 A literatura disponível mostra claramente o benefício do 
programa reabilitação pulmonar (RP). Estudo prospectivo 
randomizado demonstrou a eficácia do treinamento 
respiratório como tratamento adicional da HAP crônica 
grave.11 Nessa edição, Kanar et al.,12 avaliaram a função do VD 
com o 2D-STE em 46 pacientes com DPOC e 32 controles. 
Os autores compararam os valores do 2D-STE entre os dois 
grupos e dos pacientes, antes a após programa de reabilitação 
pulmonar. Os parâmetros convencionais do eco bidimensional 
e o 2D-STE mostraram correlação semelhante entre os 
pacientes com DPOC e os controles, mas o strain longitudinal 
do VD mostrou maior sensibilidade para investigar a relação 
entre a função do VD e a tolerância ao exercício. As principais 
limitações estão assinaladas no artigo. Não há informações 
se as medidas do 2D-STE foram feitas em apneia ou no 
mesmo momento da respiração pré e pós RP. Sendo o VD 
sensível às variações da pré-carga, os valores poderiam ser 
influenciados pela variação respiratória. De qualquer forma, 
está bem demonstrada a utilidade do ST2D na avaliação do 
VD na DPOC. Embora haja controvérsia sobre a eficácia dos 
programas de reabilitação pulmonar na HAP,13 os autores 
demonstraram, de forma original com o ST2D, que ocorre 
melhora do VD após a RP, criando novas perspectivas para o 
uso da RP em pacientes com DPOC.
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Resumo

Fundamento: A amiloidose cardíaca (AC) de cadeias leves (AL) é caracterizada por depósitos fibrilares, que são compostos 
por cadeias leves de imunoglobulina monoclonal. O ventrículo direito é mais afetado pela AC-AL, e o comprometimento 
da sua função é preditor de um prognóstico pior.

Objetivos: Caracterizar as propriedades volumétricas e funcionais do átrio direito (AD) na AC-AL por ecocardiografia 
tridimensional de speckle-tracking (3DSTE).

Métodos: Um total de 16 pacientes (idade média: 64,5 ± 10,1 anos, 11 homens) com AC-AL foram examinados.  
Seus resultados foram comparados aos de 15 controles saudáveis pareados por idade e gênero (média de idade: 
58,9 ± 6,9 anos, 8 homens). Todos os casos foram submetidos a Doppler bidimensional completo e 3DSTE. Um valor p 
bicaudal inferior a 0,05 foi considerado estatisticamente significativo.

Resultados: Diferenças significativas foram demonstradas em volumes do AD com respeito ao ciclo cardíaco. O total 
(19,2 ± 9,3% vs. 27,9 ± 10,7%, p = 0,02) e as frações ativas de esvaziamento atrial (12,1 ± 8,1 vs. 18,6 ± 9,8%, p = 0,05) foram 
significativamente menores nos pacientes com AC-AL. Picos de strain no AD em áreas globais (16,7 ± 10,3% vs. 31,2 ± 19,4%, 
p = 0,01) e segmentares médias (24,3 ± 11,1% vs. 38,6 ± 17,6%, p = 0,01), juntamente com alguns parâmetros de strain 
por áreas circunferenciais, longitudinais e segmentares, mostraram-se menores em pacientes com AC-AL. Strains globais 
longitudinais (4,0 ± 5,2% vs. 8,2 ± 5,5%, p = 0,02) e por área (7,8 ± 8,1 vs. 15,9 ± 10,3%, p = 0,03) na contração atrial e alguns 
parâmetros de circunferência e de strain por área na contração atrial foram menores em pacientes com AC-AL.

Conclusão: Foi possível demonstrar o aumento significativo dos volumes do AD e a deterioração de suas funções na 
AC-AL. (Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):384-391)

Palavras-chave: Amiloidose; Ecocardiografia Tridimensional / métodos; Humanos; Disfunção Ventricular Direita; 
Speckle-Tracking.

Abstract
Background: Light-chain (AL) cardiac amyloidosis (CA) is characterized by fibril deposits, which are composed of monoclonal immunoglobulin 
light chains. The right ventricle is mostly involved in AL-CA and impairment of its function is a predictor of worse prognosis.

Objectives: To characterize the volumetric and functional properties of the right atrium (RA) in AL-CA by three-dimensional speckle-tracking 
echocardiography (3DSTE).

Methods: A total of 16 patients (mean age: 64.5 ± 10.1 years, 11 males) with AL-CA were examined. Their results were compared to that of 15 
age- and gender-matched healthy controls (mean age: 58.9 ± 6.9 years, 8 males). All cases have undergone complete two-dimensional Doppler 
and 3DSTE. A two-tailed p value of less than 0.05 was considered statistically significant.

Results: Significant differences could be demonstrated in RA volumes respecting cardiac cycle. Total (19.2 ± 9.3% vs. 27.9 ± 10.7%, p = 0.02) 
and active atrial emptying fractions (12.1 ± 8.1 vs. 18.6 ± 9.8%, p = 0.05) were significantly decreased in AL-CA patients. Peak global 
(16.7 ± 10.3% vs. 31.2 ± 19.4%, p = 0.01) and mean segmental (24.3 ± 11.1% vs. 38.6 ± 17.6%, p =0.01) RA area strains, together with 
some circumferential, longitudinal and segmental area strain parameters, proved to be reduced in patients with AL-CA. Global longitudinal 
(4.0 ± 5.2% vs. 8.2 ± 5.5%, p = 0.02) and area (7.8 ± 8.1% vs. 15.9 ± 10.3%, p = 0.03) strains at atrial contraction and some circumferential 
and area strain parameters at atrial contraction were reduced in AL-CA patients.

Conclusion: Significantly increased RA volumes and deteriorated RA functions could be demonstrated in AL-CA. (Arq Bras Cardiol. 2018; 
111(3):384-391)

Keywords: Amyloidosis; Echocardiography, Three Dimensional / methods; Humans; Ventricular Dysfunction, Right; Speckle-Tracking.
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Introdução
A amiloidose sistêmica é uma doença rara causada pela 

deposição extracelular de fibrilas de proteína (amilóide), 
compostas de subunidades de várias proteínas séricas com baixo 
peso molecular (5 a 25 kD).1 As fibrilas amilóides danificam 
progressivamente a estrutura e a função do tecido afetado, com 
sintomas clínicos variáveis.2,3 Para o diagnóstico de amiloidose, 
é necessária a biópsia do tecido afetado ou do tecido adiposo 
subcutâneo (abdominal) na maioria dos casos.4 A classificação da 
amiloidose depende do tipo de proteína precursora, incluindo: 
amiloidose adquirida por imunoglobulinas monoclonais de 
cadeias leves (AL), amiloidose por transtirretina (TTR) de tipo 
selvagem ou hereditária, amiloidose secundária adquirida (AA) 
e outros tipos raros. A mortalidade é especialmente alta na 
amiloidose de cadeias leves (AL).5,6

Existem alguns sinais de alerta que podem chamar a 
atenção para a amiloidose, como síndrome nefrótica, 
infiltração tecidual, como macroglossia, doença respiratória, 
síndrome do túnel do carpo, sangramento, caquexia, doença 
hematológica, como mieloma múltiplo, e predisposição 
genética. Quanto aos sinais clínicos, a síncope é um fator 
de prognóstico ruim e ocorre com bastante frequência em 
pacientes com comprometimento cardíaco.7 O acometimento 
cardíaco na amiloidose varia de acordo com o tipo da doença.1 
A incidência real de amiloidose cardíaca (AC) não é conhecida 
com precisão e frequentemente é diagnosticada somente 
durante a autópsia.8 A insuficiência cardíaca geralmente ocorre 
na AC devido à combinação de diminuição da complacência 
miocárdica e da compressão das células miocárdicas. Essas 
alterações ocorrem devido à infiltração por depósitos de 
amilóide e podem levar à cardiomiopatia restritiva.1 Arritmias, 
derrame pleural e pericárdico também podem ser detectados 
em alguns casos.4,9,10 Embora o ventrículo direito (VD) seja mais 
acometido na AC, os dados disponíveis sobre o acometimento 
do átrio direito (AD) são limitados.11,12 Portanto, o objetivo 
deste estudo foi caracterizar as propriedades volumétricas 
e funcionais do AD na AC-AL por meio da ecocardiografia 
tridimensional (3D) de speckle-tracking (3DSTE).

Métodos

População
Foram examinados 16 pacientes (idade média: 

64,5 ± 10,1 anos, 11 homens) com AC-AL comprovada por 
biopsia. Seus resultados foram comparados aos de 15 controles 
saudáveis pareados por idade e gênero (idade média: 
58,9 ± 6,9 anos, 8 homens). As características demográficas 
iniciais dos pacientes e controles são apresentadas na Tabela 1. 
A AC foi definida de acordo com o consenso, critérios e 
práticas atuais.6,13 Nenhum dos pacientes com AC-AL estava em 
tratamento com anticoagulantes, mas 2 deles receberam ácido 
acetilsalicílico. Cinco pacientes receberam β-bloqueadores, sete 
pacientes estavam recebendo inibidores da enzima conversora 
de angiotensina, e 11 pacientes tomaram diuréticos. A origem 
da biópsia foi a medula óssea em 3 pacientes, o tecido celular 
subcutâneo em 3 pacientes, o rim em 5 pacientes, o coração 
em 3 pacientes, o trato gastrointestinal em 4 pacientes e a 
glândula salivar em 1 paciente. Em 3 casos, amostras foram 
coletadas de mais de 1 órgão. Em 11 dos 16 pacientes com 

AC-AL, o diagnóstico de mieloma múltiplo foi confirmado.  
Em 1 caso, não haviam informações disponíveis sobre o tratamento.  
Em todos os outros casos, foram administrados diferentes tipos 
de quimioterapia ou tratamento imunomodulador. Nenhum dos 
indivíduos saudáveis do grupo controle tinha fatores de risco 
cardiovascular ou doenças conhecidas ou recebeu qualquer 
medicação. Para avaliação cardiológica, foram realizados 
os seguintes exames: ecocardiografia bidimensional com 
Doppler (2D), ecodopplercardiograma, Doppler tecidual, 
3DSTE e avaliação da porção N-terminal do pró-hormônio 
do peptídeo natriurético do tipo B (NT-proBNP) em todos os 
pacientes e controles. O presente estudo foi elaborado como 
parte do estudo Motion Analysis of the heart and Great vessels 
bY three-dimensionAl speckle-tRacking echocardiography in 
Pathological cases (MAGYAR-Path) Study. Foi organizado para 
examinar alterações em parâmetros derivados do 3DSTE em 
diferentes distúrbios em comparação a controles saudáveis 
pareados, entre outros (magyar significa “húngaro” no idioma 
húngaro). O protocolo do estudo está em conformidade com 
as diretrizes éticas da Declaração de Helsinque de 1975  
(e versões atualizadas) e foi aprovado com antecedência pelo 
comitê de ética institucional local. Foi obtido o consentimento 
informado de cada sujeito.

Ecocardiografia bidimensional com Doppler
Imagens harmônicas 2D em escala de cinza foram 

realizadas em decúbito lateral utilizando um sistema de 
ultrassom disponível comercialmente (ArtidaTM, Toshiba 
Medical Systems, Tóquio, Japão) equipado com um transdutor 
phased-array PST-30SBP de 1-5 MHz de banda larga. Durante 
a ecocardiografia 2D com Doppler, as dimensões das câmaras, 
os volumes e a fração de ejeção foram medidos de acordo 
com as recomendações.14,15 O grau de regurgitação mitral e 
tricúspide foi quantificado visualmente por ecocardiografia 
com Doppler colorido.

Ecocardiografia tridimensional de speckle-tracking
Os conjuntos de dados ecocardiográficos 3D foram 

obtidos com o mesmo sistema de ultrassom Toshiba Artida 
com um transdutor phased-array 1-4 MHz PST-25SX 
matrix.16 Após a optimização do ajuste do ganho, foram 
registradas imagens com ângulos ampliados, nas quais  
6 subvolumes em forma de cunha foram adquiridos ao 
longo de 6 ciclos cardíacos consecutivos durante uma única 
pausa respiratória. Foi utilizado o formato de dados bruto 
para análise posterior. O software 3D Wall Motion Tracking 
versão 2.7 (Toshiba Medical Systems, Tóquio, Japão) foi 
utilizado para quantificações do AD. Cada conjunto de 
dados 3D foi exibido em uma visualização em 5 planos: 
um corte apical de 4 câmaras (AP4CH), um corte apical de 
2 câmaras (AP2CH) e 3 cortes de eixo curto em diferentes 
níveis do AD, da base ao ápice. O examinador, então, fixou 
marcadores nos cortes AP4CH e AP2CH; em cada plano, 
um marcador foi colocado no ápice (região superior) e dois 
outros marcadores foram colocados nas bordas do anel 
valvar tricúspide. No passo seguinte, o software detectou 
automaticamente o endocárdio e a análise de rastreamento 
de movimento da parede 3D foi realizada durante todo o 
ciclo cardíaco. Durante as avaliações, o apêndice do AD e 
as veias cavas foram excluídos da cavidade do AD (Figura 1).
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Tabela 1 – Dados demográficos e bidimensionais ecocardiográficos iniciais em pacientes com amiloidose cardíaca e controles pareados

Pacientes com AC-AL (n = 16) Controles (n = 15) valor p

Fatores de risco

Idade (anos) 64,5 ± 10,1 58,9 ± 6,9 0,08*

Sexo masculino (%) 11 (69) 8 (53) 0,47**

Hipertensão (%) 11 (69) 0 (0) < 0,0001**

Diabetes mellitus (%) 1 (6) 0 (0) 0,46**

Hipercolesterolemia (%) 6 (38) 0 (0) 0,02**

Ecocardiografia bidimensional

Diâmetro do AE (mm) 45,1 ± 6,7 36,6 ± 4,00 < 0,0001*

Diâmetro diastólico final do VE (mm) 47,1 ± 5,7 47,3 ± 3,2 0,93*

Volume diastólico final do VE (ml) 112,9 ± 31,9 104,9 ± 16,7 0,42*

Diâmetro sistólico final do VE (mm) 30,0 ± 5,3 30,4 ± 2,8 0,80*

Volume sistólico final do VE (ml) 41,7 ± 15,4 35,7 ± 6,9 0,11*

Septo interventricular (mm) 14,2 ± 1,9 10,4 ± 1,7 < 0,0001*

Parede posterior do VE (mm) 13,6 ± 1,7 10,4 ± 1,9 0,0003*

Fração de ejeção do VE (%) 61,5 ± 11,9 65,7 ± 4,8 0,21*

E/A 1,71 ± 1,08 1,00 ± 0,45 0,14*

AC: amiloidose cardíaca; AE: átrio esquerdo; VE: ventrículo esquerdo. Dados expressos como média ± desvio padrão ou números absolutos (porcentagem). 
* Teste t de Student não pareado, ** teste do χ2

Figura 1 – Imagens do conjunto de dados tridimensional (3D) de volume total mostrando o átrio direito (AD): cortes apicais de quatro câmaras (A) e duas câmaras 
(B) e cortes de eixo curto nos níveis basal (C3), médio (C5) e superior (C7), juntamente com um modelo 3D virtual do AD (D vermelho) e com dados volumétricos de 
AD (E vermelho). Curvas de strain tempo-segmentais (longitudinais) de todos os 16 segmentos do AD (linhas coloridas) e uma curva tempo-global de variação do 
volume do AD, respeitando o ciclo cardíaco (linha tracejada branca) também são apresentadas (F vermelho). A seta amarela representa o pico de strain do AD, e a seta 
tracejada amarela representa o strain do AD na contração atrial. Vmax, Vmin e VpreA representam volumes máximos e mínimos de AD e volume do AD na contração atrial, 
respectivamente. VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo; VD: ventrículo direito; AD: átrio direito.
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A partir dos conjuntos de dados ecocardiográficos 3D 
adquiridos, as curvas de volume tempo-globais do AD foram 
criadas, permitindo a medição dos volumes máximos (Vmax) e 
mínimos (Vmin) e do volume do AD antes da contração atrial 
(VpreA). Vmax foi medido imediatamente antes da abertura da 
válvula tricuspidal no final da sístole, enquanto Vmin e VpreA 
foram medidos imediatamente antes do fechamento da 
válvula tricuspidal na diástole final e no momento da onda 
P no ECG no início da diástole, respectivamente. As fases 
de reservatório sistólico e passiva diastólica (conduto) e 
esvaziamento ativo (bomba de reforço) da função do AD foram 
medidas a partir dos conjuntos de dados volumétricos do AD.17

Volumes sistólicos do átrio direito
– Volume Sistólico Atrial Total (TASV): Vmax−Vmin (função 

de reservatório)
– Volume Sistólico Atrial Passivo (PASV): Vmax–VpreA (função 

de conduto)
– Volume Sistólico Atrial Ativo (AASV): VpreA−Vmin (função 

de bomba de reforço/contração ativa)
Frações de esvaziamento do átrio direito
– Fração de Esvaziamento Atrial Total: TASV/Vmax×100 

(função de reservatório)
– Fração de Esvaziamento Atrial Passiva: PASV/Vmax×100 

(função de conduto)
– Fração de Esvaziamento Atrial Ativa: AASV/VpreA×100 

(função de bomba de reforço/contração ativa)
Curvas tempo-strain também podem ser criadas ao 

mesmo tempo a partir dos mesmos conjuntos de dados 
ecocardiográficos 3D. As áreas unidirecionais radial, 
longitudinal, circunferencial e complexa e strains 3D também 
podem ser medidos. Strains globais foram calculados pelo 
software, que considerou o AD inteiro, enquanto strains 
segmentares médios foram obtidos como a média dos strains 
de 16 segmentos. Uma curva de strain típica geralmente 
apresenta dois picos: o primeiro pico indica a fase de 
reservatório, e o segundo pico mostra as características da 
fase da bomba de reforço da função do AD.17

Análise estatística
Todas as variáveis contínuas foram apresentadas como média 

± desvio padrão. Dados categóricos foram apresentados como 
frequências e porcentagens (%). As comparações entre os 
grupos foram realizadas pelo teste t de Student e teste do χ2, 
quando apropriado. O teste de Shapiro-Wilks foi usado para 
testar a distribuição normal em todos os conjuntos de dados. 
O coeficiente de correlação de Pearson foi calculado quando 
necessário. Um valor p bicaudal < 0,05 foi considerado para 
indicar significância estatística. A reprodutibilidade das avaliações 
de AD derivadas de 3DSTE já foi confirmada em um estudo 
recente.17 Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando 
o software MedCalc (MedCalc, Inc., Mariakerke, Bélgica).

Resultados

Dados da ecocardiografia bidimensional com Doppler 
e NT-proBNP

O aumento significativo do diâmetro do átrio esquerdo, do 
septo interventricular (SIV) e da parede posterior do ventrículo 

esquerdo (VE) foram demonstrados em pacientes com 
AC-AL em comparação com controles pareados (Tabela 1). 
Diferenças significativas foram detectadas entre pacientes 
com AC-AL e controles pareados na excursão sistólica do 
plano anular tricúspide (16,7 ± 3,1 mm vs. 20,0 ± 1,8 mm, 
p = 0,05) e na alteração na área fracional do VD (32,3 ± 5,3% 
vs. 39,2 ± 3,5%, p = 0,04). Regurgitação mitral significativa 
(≥	grau	3)	não	pôde	ser	detectada	em	nenhum	dos	pacientes	
ou controles. Apenas 1 paciente com AC-AL teve regurgitação 
tricúspide grau 4. O nível de NT-proBNP provou ser 
9983 ± 11101 U/l em pacientes com AC-AL.

Dados da ecocardiografia tridimensional de speckle-tracking
Diferenças significativas podem ser demonstradas em 

todos os volumes do AD, respeitando o ciclo cardíaco. 
As frações de esvaziamento atrial total e ativa foram 
significativamente menores nos pacientes com AC-AL, 
enquanto os volumes sistólicos de AD não diferiram entre 
os grupos examinados (Tabela 2). Os strains de área global 
e média segmentar mostraram-se reduzidos em pacientes 
com AC-AL em comparação com os controles pareados. 
Os strains circunferenciais segmentares, longitudinais e de 
área da região meio-atrial, juntamente com alguns strains 
basais, mostraram-se reduzidos em pacientes com AC-AL 
(Tabelas 3-4). Strains globais longitudinais e de área na 
contração atrial foram prejudicadas em pacientes com AC-AL, 
juntamente com strains circunferenciais segmentares e de área 
da região meio-atrial (Tabelas 5-6). Esses resultados podem 
sugerir prejuízo na função longitudinal e circunferencial do 
AD nas fases de reservatório e contração ativa. Alterações nos 
strains segmentares do AD podem sugerir não uniformidade 
da disfunção do AD nesses casos.

Discussão
Entre os vários tipos de amiloidose, a AL amiloidose é 

caracterizada por depósitos de fibrilas, que são compostos 
de cadeias leves de imunoglobulina monoclonal, e está 
principalmente associada a doenças do linfócito B, como 
plasmócitos clonais ou outras discrasias do linfócito B.18 O curso 
da doença pode ser progressivo em caso de acometimento 
cardíaco.19 A principal causa de morte em pacientes com 
amiloidose AL é o acometimento cardíaco que leva à insuficiência 
cardíaca ou arritmias, e é considerado um importante fator 
prognóstico. Sem apresentação cardíaca, a sobrevida é de  
4 anos,20 in some cases, em alguns casos, são apenas 8 meses.21

Em caso de acometimento cardíaco – é comum o 
espessamento ventricular concêntrico com envolvimento do 
VD – pode-se observar função biventricular com fração de 
ejeção normal ou quase normal e espessamento valvular.22,23 
A aparência miocárdica salpicada ou granular é característica 
do depósito amilóide, mas a ausência desse fenômeno não 
é rara.2 A deposição septal desproporcional pode simular 
cardiomiopatia hipertrófica com obstrução dinâmica da via 
de saída do VE. Trombos atriais são comuns, especialmente 
na AC-AL, e às vezes estão associados à fibrilação atrial.  
A disfunção diastólica é o sinal ecocardiográfico mais precoce, 
e muitas vezes pode ser detectada antes de qualquer sintoma 
clínico.24,25 A espessura diastólica final do SIV é de > 12 mm na 
ausência de qualquer outra causa de hipertrofia do VE quando 
há acometimento cardíaco.13 Na AC, a espessura da parede 
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Tabela 3 – Comparação dos parâmetros de pico globais do átrio direito e de pico segmentais do átrio direito derivados do 3DSTE em 
pacientes com amiloidose cardíaca e controles pareados

Pacientes com AC-AL (n = 16) Controles (n = 15) valor p

Pico de strain global

SR (%) -13,8 ± 8,8 -15,1 ± 7,2 0,52*

SC (%) 7,1 ± 5,7 10,7 ± 9,6 0,21*

SL (%) 14,4 ± 9,8 21,9 ± 9,3 0,18*

3DS (%) -6,9 ± 6,2 -8,1 ± 4,8 0,55*

SA (%) 16,7 ± 10,3 31,2 ± 19,4 0,01*

Pico de strain segmental médio

SR (%) -17,1 ± 8,8 -18,9 ± 6,6 0,54*

SC (%) 12,2 ± 6,3 16,0 ± 9,2 0,19*

SL (%) 16,1 ± 9,3 24,2 ± 9,6 0,10*

3DS (%) -11,5 ± 6,1 -12,6 ± 4,7 0,60*

SA (%) 24,3 ± 11,1 38,6 ± 17,6 0,01*

3DSTE: ecocardiografia tridimensional de speckle‑tracking; AC: amiloidose cardíaca; 3DS: strain tridimensional; SA: strain por área; SC: strain circunferencial; 
SL: strain longitudinal; SR: strain radial. Dados expressos como média ± desvio padrão. * Teste t de Student não pareado.

do VE não está correlacionada com o curso e o desfecho da 
doença.6 As medidas do VD, obtidas por imagem miocárdica 
com Doppler, podem identificar comprometimento precoce da 
função cardíaca ou estratificar o risco de morte em pacientes 
com AC-AL.26 Constatou-se que o comprometimento da 
função do VD é um preditor de prognóstico de mortalidade 
precoce na AC-AL.27 No entanto, a análise detalhada das 
alterações volumétricas e funcionais do AD associadas à AC-AL 
não foi documentada.

Com a ecocardiografia 2D, a avaliação do AD é limitada 
devido à dependência da visualização e às dificuldades 

geométricas. Regularmente, o diâmetro e a área do AD são 
medidos no corte AP4CH.14,15 A ecocardiografia 3D é uma 
nova modalidade clínica que permite a medição precisa das 
alterações do volume fásico atrial.12,16,17 Além disso, várias 
propriedades funcionais, incluindo volumes sistólicos e frações 
de esvaziamento e strains em diferentes fases do ciclo cardíaco, 
podem ser medidas ao mesmo tempo a partir do mesmo 
conjunto de dados 3D, permitindo uma análise detalhada do AD 
durante o 3DSTE.16,17 No presente estudo, foi possível demonstrar 
o aumento dos volumes do AD em todas as fases, alterações nas 
frações de esvaziamento e strains caracterizando o reservatório 
sistólico, e as funções de bomba de reforço ativa tardia diastólica 

Tabela 2 – Comparação de parâmetros volumétricos e funcionais do átrio direito derivados do 3DSTE em pacientes com amiloidose cardíaca 
e controles pareados

Pacientes com AC-AL (n = 16) Controles (n = 15) valor p

Volumes calculados

Vmax (ml) 85,0 ± 40,2 43,0 ± 13,2 < 0,0001*

Vmin (ml) 69,8 ± 37,3 30,8 ± 9,2 < 0,0001*

VpreA (ml) 79,2 ± 41,0 38,2 ± 12,8 < 0,0001*

Volumes sistólicos

VSAT (ml) 15,2 ± 9,2 12,2 ± 7,3 0,40*

VSAP (ml) 5,8 ± 5,1 4,8 ± 3,1 0,98*

VSAA (ml) 9,4 ± 8,6 7,4 ± 5,9 0,47*

Frações de esvaziamento

FTEA (%) 19,2 ± 9,3 27,9 ± 10,7 0,02*

FEAP (%) 7,9 ± 8,0 11,5 ± 6,8 0,07*

FEAA (%) 12,1 ± 8,1 18,6 ± 9,8 0,05*

3DSTE: ecocardiografia tridimensional de speckle‑tracking; AC: amiloidose cardíaca; FEAA: fração de esvaziamento atrial ativa; VSAA: volume sistólico atrial ativo; 
FEAP: fração de esvaziamento atrial passiva; VSAP: volume sistólico atrial passivo; FTEA: fração total de esvaziamento atrial; VSAT: volume sistólico atrial total; 
Vmax: volume máximo do átrio direito; Vmin: volume mínimo do átrio direito; VpreA: volume do átrio direito antes da contração atrial. Dados expressos como média 
± desvio padrão. * Teste t de Student não pareado.
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Tabela 4 – Comparação dos parâmetros de strain segmentar do átrio direito derivados do 3DSTE em pacientes com amiloidose cardíaca e 
controles pareados

Pacientes com AC-AL (n = 16) Controles (n = 15) valor p

SR basal (%) -16,3 ± 10,2 -16,8 ± 5,7 0,87*

SR mid (%) -14,9 ± 7,7 -18,5 ± 7,9 0,21*

SR superior (%) -21,7 ± 16,5 -22,5 ± 11,9 0,87*

SC basal (%) 10,2 ± 4,9 15,1 ± 7,2 0,03*

SC mid (%) 7,9 ± 5,7 13,1 ± 6,9 0,02*

SC superior (%) 21,8 ± 16,7 20,8 ± 21,9 0,53*

SL basal (%) 17,6 ± 8,6 24,4 ± 13,4 0,19*

SL mid (%) 18,0 ± 13,3 30,7 ± 13,1 0,01*

SL superior (%) 10,9 ± 10,5 16,8 ± 9,9 0,07*

3DS basal (%) -11,6 ± 7,2 -11,2 ± 5,3 0,86*

3DS mid (%) -9,6 ± 5,6 -12,0 ± 5,9 0,24*

3DS superior (%) -14,3 ± 10,8 -15,4 ± 9,3 0,77*

SA basal (%) 19,9 ± 9,1 30,1 ± 12,7 0,02*

SA mid (%) 21,9 ± 15,9 41,0 ± 15,4 0,002*

SA superior (%) 34,4 ± 30,9 47,9 ± 48,3 0,66*

3DSTE: ecocardiografia tridimensional de speckle‑tracking; AC: amiloidose cardíaca; 3DS: strain tridimensional; SA: strain por área; SC: strain circunferencial; 
SL: strain longitudinal; SR: strain radial. Dados expressos como média ± desvio padrão. * Teste t de Student não pareado.

Tabela 5 – Comparação dos parâmetros de strain atrial direito global e segmentado derivados de 3DSTE na contração atrial em pacientes 
com amiloidose cardíaca e controles pareados

Pacientes com AC-AL (n = 16) Controles (n = 15) valor p

Strain global no momento da contração atrial

SR (%) -6,4 ± 6,7 -6,2 ± 6,1 0,93*

SC (%) 10,6 ±11,9 7,8 ± 8,5 0,47*

SL (%) 4,0 ± 5,2 8,2 ± 5,5 0,02*

3DS (%) -2,8 ± 4,9 -3,6 ± 4,4 0,62*

SA (%) 7,8 ± 8,1 15,9 ± 10,3 0,03*

Strain segmental médio no momento da contração atrial

SR (%) -8,5 ± 6,0 -8,5 ± 4,8 0,99*

SC (%) 5,3 ± 6,2 8,6 ± 7,3 0,10*

SL (%) 6,5 ± 4,0 9,0 ± 5,7 0,20*

3DS (%) -5,3 ± 4,6 -6,2 ± 4,5 0,57*

SA (%) 11,2 ± 6,8 17,2 ± 12,3 0,11*

3DSTE: ecocardiografia tridimensional de speckle‑tracking; AC: amiloidose cardíaca; 3DS: strain tridimensional; SA: strain por área; SC: strain circunferencial; 
SL: strain longitudinal; SR: strain radial. Dados expressos como média ± desvio padrão. * Teste t de Student não pareado.

do AD. Esses achados poderiam ser explicados pela infiltração 
da parede atrial por fibrilas amiloides, insuficiência cardíaca 
esquerda e/ou direita, efeitos de fatores de risco cardiovascular, 
motivos hemodinâmicos, fibrose local ou edema. Em um estudo 
recente, a disfunção severa do AE pôde ser demonstrada na 
AC-AL. Portanto, o papel das interações entre AE-AD também 
não pôde ser excluído.28 As análises de strain segmentar do AD 
mostraram diferenças regionais do AD, sugerindo suas diferentes 

contribuições para a (des)função do AD, conforme mencionado 
anteriormente (não uniformidade da disfunção do AD).  
Mais estudos são necessários para confirmar nossos achados 
em uma população maior, comparando os resultados com 
outras doenças que apresentem também hipertrofia do VE. 
Também deve ser examinado se o padrão de disfunção do AD 
demonstrado é específico ou não para a AC-AL e se tem ou não 
um valor diagnóstico ou prognóstico.
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Tabela 6 – Comparação dos parâmetros de pico globais e segmentados de strain do átrio direito derivados do 3DSTE no momento da 
contração atrial em pacientes com amiloidose cardíaca e controles pareados

Pacientes com AC-AL (n = 16) Controles (n = 15) valor

SR basal (%) -9,6 ± 9,4 -8,5 ± 5,7 0,72*

SR mid (%) -7,2 ± 5,5 -7,5 ± 4,5 0,89*

SR superior (%) -9,0 ± 8,2 -10,2 ± 7,5 0,67*

SC basal (%) 4,6 ± 4,4 10,1 ± 10,5 0,07*

SC mid (%) 3,6 ± 4,4 8,4 ± 6,2 0,02*

SC superior (%) 10,6 ± 11,9 7,4 ± 9,8 0,42*

SL basal (%) 7,7 ± 4,0 8,9 ± 6,3 0,53*

SL mid (%) 6,8 ± 6,9 10,6 ± 7,3 0,12*

SL superior (%) 4,1 ± 5,7 7,0 ± 7,7 0,20*

3DS basal(%) -5,4 ± 7,0 -6,0 ± 5,2 0,81*

3DS mid(%) -4,2 ± 4,1 -6,0 ± 4,5 0,27*

3DS superior (%) -6,8 ± 6,9 -7,1 ± 6,5 0,90*

SA basal (%) 9,9 ± 5,4 16,0 ± 10,6 0,06*

SA mid (%) 9,4 ± 9,1 18,2 ± 12,4 0,03*

SA superior (%) 15,9 ± 19,8 17,2 ± 22,3 0,87*

3DSTE: ecocardiografia tridimensional de speckle‑tracking; AC: amiloidose cardíaca; 3DS: strain tridimensional; SA: strain por área; SC: strain circunferencial; 
SL: strain longitudinal; SR: strain radial. Dados expressos como média ± desvio padrão. * Teste t de Student não pareado.

Limitações
O número limitado de pacientes com AC-AL é uma das 

limitações mais importantes do estudo. No entanto, a amiloidose 
comprovada por biópsia com acometimento cardíaco é uma 
doença rara. Embora o septo atrial faça parte de ambos os átrios, 
foi considerado como parte do AD neste estudo.

Conclusões
O aumento significativo dos volumes do AD e a 

deterioração das funções do AD podem ser demonstrados na 
AC-AL – teoricamente, devido à infiltração da parede atrial 
por fibrilas amiloides – mas outras causas, incluindo razões 
hemodinâmicas, não podem ser excluídas.
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O depósito das imunoglobulinas no miocárdio caracteriza 
o acometimento cardíaco da amiloidose (AC).1 A infiltração 
fibrilar, que pode ocorrer em todas as cavidades do coração, 
leva ao fenótipo de cardiomiopatia restritiva, com mecanismos 
fisiopatológicos complexos, e que resultarão no diagnóstico 
sindrômico de insuficiência cardíaca congestiva.2 Na maior 
parte dos casos, a disfunção diastólica é predominante, 
podendo ser acompanhada ou não de graus variáveis de 
disfunção sistólica, nas fases mais avançadas da doença.  
O remodelamento atrial por infiltração amiloide, pode 
contribuir para a redução do débito cardíaco por meio da 
contração atrial telediastólica insuficiente ou inexistente.3  
O surgimento de instabilidade elétrica atrial, culminando com 
fibrilação atrial, sinaliza a piora sintomática e o prognóstico 
reservado desses pacientes.4

Historicamente, as cavidades direitas do coração têm 
sido negligenciadas nas avaliações ecocardiográficas. 
Possivelmente, a complexa morfologia do ventrículo direito 
(VD) contribuiu para a falta de dados reprodutíveis em 
termos de planos de corte ecocardiográficos, diferentemente 
do ventrículo esquerdo (VE).5 O desenvolvimento da 
ecocardiografia tridimensional (3DE) permitiu o cálculo dos 
volumes e função ventricular direitas de modo mais acurado 
nas diversas patologias com envolvimento desta câmara.6

No tocante à importância da avaliação do átrio direito 
(AD), já foi demonstrada a relação entre o aumento de sua 
área e desfechos clínicos adversos.7-9 No entanto, sua forma 
assimétrica, acentuada pela ocorrência de remodelamento 
observado nos casos de AC, limita a avaliação precisa de seu 
volume por meio da ecocardiografia bidimensional (2DE).6 
Por outro lado, a utilização da ecocardiografia tridimensional 
(3DE) supera essas limitações, permitindo não somente a 
avaliação precisa das alterações de volume atrial direito, como 
também a descrição detalhada de seu tamanho e função.9

Nesse contexto, o estudo de Nemes et al.,10 vem 
preencher lacuna no que se refere ao uso da 3DE na 

avaliação do AD para o diagnóstico de AC. Os autores 
observaram aumento significativo do diâmetro do átrio 
esquerdo, das espessuras do septo interventricular e da 
parede posterior do VE, além de disfunção sistólica do 
VD, nos pacientes com amiloidose cardíaca de cadeia 
leve (AC-AL), em comparação com controles saudáveis. 
Esses achados, compatíveis com doença cardíaca restritiva, 
encontram-se descritos anteriormente na AC.2 Na avaliação 
do AD por meio da Speckle Tracking ecocardiografia 
tridimensional (3DSTE), observaram aumento dos volumes 
atriais e frações menores de esvaziamento atrial total e ativo 
nos pacientes com AC-AL, em relação ao grupo controle. 
Adicionalmente, segundo os autores, os achados de valores 
reduzidos do pico do strain global e de área segmentar, do 
strain circunferencial em diversos níveis, além de alterações 
do strain longitudinal e de área na contração atrial, sugerem 
comprometimento longitudinal e circunferencial na função 
do AD nas suas fases de reservatório e contração ativa, bem 
como disfunção atrial não uniforme. Embora os autores não 
tenham conseguido demonstrar diferença em relação ao 
volume ejetado de AD quando comparado aos controles 
saudáveis, descrevem a importância de se mensurar as 
frações de esvaziamento de AD e dos valores do strain para 
o adequado diagnóstico de AC-AL.

Kado et al.,11 estudaram o strain longitudinal nas cavidades 
cardíacas visando verificar se a alteração em uma determinada 
cavidade teria valor prognóstico superior aos parâmetros 
ecocardiográficos tradicionais para a ocorrência de eventos 
cardíacos adversos. Foi observada a relevância prognóstica 
das alterações do strain nas quatro cavidades, bem como o 
strain longitudinal do AD foi capaz de diferenciar a AC-AL da 
cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva.

O desenho do estudo de Nemes et al.,10 entretanto, 
não permitiu concluir se as alterações descritas por meio 
da 3DSTE seriam específicas da AC-AL ou poderiam ser 
observadas em outro tipo de cardiomiopatia infiltrativa/
restritiva. Por outro lado, nos chama atenção para a 
necessidade de uma avaliação mais detalhada do lado 
direito do coração, independentemente da enfermidade 
subjacente investigada.

Por fim, o surgimento de inovações no âmbito da 
ecodopplercardiografia, que ocorrem sempre no sentido 
de melhorar ou refinar o diagnóstico, bem como tornar 
precoce o início da terapia na AC-AL para prevenção de 
desfechos clínicos adversos, não deve subestimar os achados 
ecocardiográficos tradicionais já bem estabelecidos na 
avaliação da doença.
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Resumo

Fundamento: Distúrbios trombóticos permanecem como uma das principais causas de morte no mundo ocidental.  

A dabigatrana surgiu como alternativa à varfarina para a anticoagulação no tratamento da fibrilação atrial (FA). O risco 
associado a eventos hemorrágicos com a sua utilização foi documentado em vários ensaios clínicos randomizados, 
mas nenhum grande estudo analisou detalhadamente o risco de hemorragia durante a extração dentária e em outros 
procedimentos odontológicos que envolvam sangramentos.
Objetivo: Em indivíduos submetidos a procedimentos odontológicos, avaliar a intensidade de sangramento com o uso 
de dabigatrana em comparação ao uso de anticoagulante oral antagonista da vitamina K (varfarina).
Métodos: Estudo prospectivo, controlado, unicêntrico, observador único. Pacientes com diagnóstico de FA não valvar 
atendidos em um centro de referência em cardiologia e com indicação de anticoagulação que necessitavam de 
tratamento odontológico para exodontia única ou múltipla, estando em uso de varfarina ou dabigatrana e avaliados 
até sete dias pós-exodontia. Foram avaliados os efeitos sobre: tempo de sangramento entre o início e o fim da sutura 
e hemostasia completa; sangramento antes do procedimento, após 24 e 48 horas, 7 dias, durante e após a remoção da 
sutura (tardio), sendo considerado como estatisticamente significativo valor de p < 0,05.
Resultados: Foram avaliados 37 indivíduos, sendo 25 no grupo varfarina e 12 no dabigatrana. Idade, sexo, peso, altura, 
pressão arterial, cor, escolaridade, renda familiar e comorbidades foram semelhantes nos dois grupos. Em relação ao 
sangramento 24 horas após o procedimento, ninguém do grupo dabigatrana apresentou sangramento, que esteve presente 
em 32% do grupo varfarina (p = 0,028). Não houve diferenças entre os grupos em relação às outras variáveis analisadas.
Conclusões: Os dados deste estudo permitem sugerir que, em indivíduos submetidos a procedimento odontológico 
de exodontia, não há diferença estatisticamente significante na intensidade de sangramento em uso de dabigatrana 
em comparação ao uso de varfarina. Há uma menor frequência de sangramento 24 horas após o procedimento nos 
indivíduos em uso de dabigatrana. (Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):394-399)
Palavras-chave: Hemorragia/complicações; Anticoagulantes; Procedimentos Cirúrgicos Bucais; Tempo de Sangramento; 
Varfarina; Dabigatrana.

Abstract
Background: Thrombotic disorders remain one of the leading causes of death in the Western world. Dabigatran appeared as an alternative to warfarin 
for anticoagulation in the treatment of atrial fibrillation (AF). The risk associated with bleeding due to its use has been documented in several randomized 
clinical trials, but no large study has examined in detail the risk of bleeding during dental extraction and other dental procedures involving bleeding.
Objective: To compare the intensity of bleeding in individuals taking dabigatran or vitamin K antagonist (warfarin) and undergoing dental procedures.
Methods: Prospective, single-center, controlled study with one single observer. Patients diagnosed with nonvalvular AF, on warfarin or dabigatran, 
cared for at a cardiology referral center, and requiring single or multiple dental extractions, were evaluated up to seven days post-extraction.  
The following outcomes were assessed: bleeding time between the beginning and the end of suture and complete hemostasis; bleeding before 
the procedure, after 24 hours, 48 hours, 7 days, during and after suture removal (late); p<0.05 was defined as of statistical relevance.
Results: We evaluated 37 individuals, 25 in the warfarin group and 12 in the dabigatran group. Age, sex, weight, height, blood pressure, color, 
schooling, family income and comorbidities were similar between the two groups. Regarding bleeding after 24 hours of the procedure, no one 
in the dabigatran group had bleeding, whereas 32% in the warfarin group had documented bleeding (p = 0.028). The other variables analyzed 
did not differ between the groups.
Conclusions: This study suggests that, regarding dental extraction, there is no statistically significant difference in the intensity of bleeding of 
patients taking dabigatran as compared to those taking warfarin. Bleeding 24 hours after the procedure was less frequent among patients on 
dabigatran. (Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):394-399)
Keywords: Hemorrhage/complications; Anticoagulants; Oral Surgical Procedures; Bleeding Time; Warfarin; Dabigatran.
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Introdução
Distúrbios trombóticos permanecem como uma das principais 

causas de morte no mundo ocidental. Vários tratamentos com 
anticoagulantes têm sido utilizados, incluindo heparina não 
fracionada, heparina de baixo peso molecular, fondaparinux, 
antagonistas da vitamina K (varfarina) e os novos anticoagulantes 
orais (NOACs), como apixabana, dabigatrana e rivaroxabana.1 
Nos Estados Unidos da América (EUA) e no mundo, a varfarina 
é a principal droga anticoagulante utilizada há mais de cinco 
décadas. Estima-se que cerca de dois milhões de pessoas nos 
EUA estejam em uso e que aproximadamente 300.000 novas 
prescrições ocorram a cada ano.2

Apesar da eficácia comprovada, os antagonistas da 
vitamina K apresentam limitações na prática clínica, como 
interação medicamentosa e alimentar, ampla variabilidade na 
resposta à anticoagulação, início lento de efeitos terapêuticos, 
necessidade de monitorização da resposta terapêutica através 
do Tempo de Protrombina (TP) e da Razão Normalizada 
Internacional (RNI) e uma faixa terapêutica estreita.3  
Com base nas limitações da utilização da varfarina aliada à falta 
de eficiência nas taxas de anticoagulação na prática clínica, 
estudos avaliando os NOACs foram planejados e conduzidos 
durante os últimos anos.

Recentemente, NOACs foram desenvolvidos e avaliados 
apropriadamente em estudos de fase 2 e 3, com clara 
demonstração de eficácia e de segurança. Alguns agentes são 
inibidores de fator IIa (inibidor da trombina), como dabigatrana, 
e outros são inibidores de fator Xa, como apixabana, 
rivaroxabana e edoxabana. Pacientes com fibrilação atrial (FA) 
estão sob elevado risco de acidente vascular cerebral (AVC). 
A varfarina e outros antagonistas da vitamina K são altamente 
eficazes, reduzindo o risco de AVC em aproximadamente 
dois terços dos casos; no entanto, o uso dos mesmos traz 
as limitações já descritas acima. Recentemente, os NOACs 
demonstraram ser equivalentes ou superiores à varfarina na 
prevenção de AVC ou embolia sistêmica.4

O etexilato de dabigatrana, um inibidor direto da trombina, 
administrado por via oral, tem uma meia-vida plasmática de 
12 a 17 horas e não requer monitoramento da RNI. No estudo 
RE-LY,5 que comprovou a não inferioridade e a eficácia desse 
NOAC em comparação à varfarina, cerca de 10% dos pacientes 
que participaram do estudo precisaram realizar procedimentos 
dentários.5 Estudos de subgrupos do RE-LY evidenciaram taxas 
semelhantes de sangramento periprocedimento em ambos 
os grupos, com maior benefício para o grupo dabigatrana 
em casos de sangramentos maiores devido à rápida reversão 
do efeito da droga. Por tudo isso, a dabigatrana surgiu como 
alternativa à varfarina para a anticoagulação no tratamento 
da FA e do tromboembolismo venoso.6 Já está validado por 
diversas diretrizes que pacientes com FA não valvar com 
indicação de terapia antitrombótica podem utilizar a varfarina 
ou algum NOAC (classe de recomendação I, nível de evidência 
A), que todavia não está indicado em portadores de valva 
protética mecânica ou estenose mitral hemodinamicamente 
significativa, que foram excluídos dos principais estudos com 
os novos anticoagulantes em FA.7 

É relativamente comum a procura do cardiologista 
com vistas a orientações atinentes à suspensão ou não do 
anticoagulante antes do procedimento odontológico pelo 

receio de sangramentos indesejáveis. Além disso, é importante 
que os dentistas estejam cientes da existência de novos 
anticoagulantes que estão sendo prescritos aos pacientes, com 
suas peculiaridades, para garantir que recebam tratamento 
dentário seguro e apropriado.8 O risco associado a eventos 
hemorrágicos com a sua utilização foi documentado em 
vários ensaios clínicos randomizados, mas nenhum grande 
estudo avaliou especificamente o risco de hemorragia após a 
extração dentária e outros procedimentos odontológicos que 
envolvam sangramentos. A exodontia é um dos procedimentos 
cirúrgicos mais comuns e pode causar hemorragia significativa. 
Com o aumento do uso de inibidores diretos da trombina na 
prática clínica, a ocorrência de sangramento e de complicações 
hemorrágicas nesse contexto precisa ser melhor avaliada.9

O objetivo do presente estudo foi avaliar, em indivíduos 
submetidos a procedimentos odontológicos, a intensidade de 
sangramento com o uso de dabigatrana em comparação ao 
uso de anticoagulante oral tradicional (varfarina).

Métodos e seleção da população
Realizamos um estudo prospectivo, controlado, unicêntrico, 

com observador único. Foram incluídos indivíduos com 
diagnóstico de FA não valvar atendidos no Centro de 
Referência em Doenças Cardiovasculares Dr. Adriano 
Pondé (CRDC), unidade da secretaria municipal de saúde 
da cidade do Salvador, Bahia, e sob gestão da Santa Casa 
de Misericórdia da Bahia/Hospital Santa Izabel, que tinham 
indicação de anticoagulação e necessitavam de atendimento 
no serviço de odontologia para exodontia única ou múltipla. 
Todos os pacientes assinaram termo de consentimento livre e 
esclarecido. O protocolo de estudo foi aprovado pelo comitê 
de ética em pesquisa do Hospital Santa Izabel da Santa Casa 
de Misericórdia da Bahia. Estavam sendo acompanhados 
por cardiologista clínico em um dos dois grupos: grupo 1: 
varfarina, grupo 2: dabigatrana. Foram incluídos 25 indivíduos 
no grupo 1 e 12 no grupo 2.

Para este estudo, foram selecionados pacientes 
independentemente do sexo, com 18 anos ou mais, 
portadores de FA não valvar e que estivessem em uso de 
anticoagulante oral (varfarina) ou dos NOACs (dabigatrana). 
Pacientes em uso de dabigatrana na dose de 150 mg por via 
oral a cada 12 horas recebem gratuitamente a medicação 
da secretaria municipal de saúde. A escolha específica da 
dabigatrana ocorreu por uma atividade assistencial prévia 
estabelecida a partir de uma parceria entre a secretaria 
municipal de saúde e o laboratório Boehringer Ingelheim, 
para a anticoagulação de alguns pacientes com FA não valvar 
com esta medicação. Foram excluídos os indivíduos com 
contraindicação à anticoagulação, os que por algum motivo 
retirassem o termo de consentimento livre e esclarecido e os 
pacientes em uso de varfarina cuja RNI estivesse fora da faixa 
terapêutica (2,0 a 3,0) no dia da intervenção odontológica.

 Foram avaliados antes do procedimento dados vitais, 
como pressão arterial sistêmica e frequência cardíaca. Foram 
verificados peso, altura, sendo os pacientes questionados sobre 
a autointitulação da raça (branco, pardo, negro), escolaridade 
e renda familiar. Os indivíduos em uso de varfarina foram 
submetidos a exame de sangue para determinação do TP 
e da RNI antes do procedimento (mesmo dia) através do 
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Figura 1 – Escala de sangramento.

• 0. Sem sangramento

• 1. Hemostasia alcançada após medidas @de compressão

• 2. Sangramento significativo presente no dia seguinte

• 2.1. Sangramento significativo presente com 48h

• 3. Sangramento tardio

método de coagulometria, e os do grupo dabigatrana fizeram 
uso normalmente da dose prevista (150mg a cada 12 horas). 
Todos os pacientes receberam profilaxia para endocardite 
infecciosa, quando indicada, de acordo com as diretrizes atuais. 
As exodontias foram realizadas de acordo com o protocolo da 
unidade para tratamento odontológico de pacientes cardiopatas 
em uso de anticoagulantes. Foram realizadas medidas 
hemostáticas locais com suturas apropriadas e utilizados esponja 
de celulose e ácido tranexâmico na forma de comprimido 
triturado. Todos receberam prescrição de dipirona, 1 g até de 6 
em 6 horas em caso de dor após o procedimento, ou, em caso 
de alergia a dipirona, paracetamol, 750 mg até de 6 em 6 horas.

Foram avaliados sangramentos ou complicações 
hemorrágicas dos indivíduos em uso de anticoagulantes orais 
através da análise da cirurgiã-dentista (única observadora) 
durante e após o procedimento dentário de exodontia única 
ou múltipla. Foi definido como desfecho principal o tempo 
de sangramento 1, entre o início da sutura e a hemostasia 
completa. Também foram avaliados: tempo de sangramento 2 
(entre o fim da sutura e a hemostasia completa), sangramento 
antes da exodontia, no intervalo entre o início e o final da 
exodontia, e sangramento 24 horas, 48 horas e 7 dias após 
a exodontia. Também foi aplicada escala de sangramento e 
foram considerados sangramentos maiores a partir de 2.1, 
seguindo conforme descrito em Iwabuchi et al. (Figura 1).10

Análise de dados

Análise estatística
Para tabulação e análise dos dados, foi utilizado o programa 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 15. 
Devido ao pequeno tamanho amostral, os procedimentos 
estatísticos usados para análise das variáveis contínuas foram 
testes não paramétricos, uma vez que é conhecida a baixa 
performance dos testes de aderência à normalidade em amostras 
pequenas. Foram, portanto, descritas sob a forma de mediana e 
intervalo interquartil (IIQ). As categóricas foram descritas sob a 
forma de frequência relativa. Os testes Qui-quadrado (X²) e Teste 
Exato de Fisher foram utilizados para comparação de variáveis 
categóricas. Para comparação de variáveis contínuas entre amostras 
dependentes, foi utilizado o teste Wilcoxon; quando as amostras 
foram independentes foi utilizado o teste U de Mann-Whitney. 
Significância estatística foi definida como valor de p < 0,05.

Cálculo do tamanho amostral
A amostra foi dimensionada para conferir poder estatístico 

de 80% e alfa de 5%, estimando, por experiência clínica 

prévia, um tempo de sangramento total em torno de 
180 ± 60 segundos no grupo varfarina, e esperando uma 
redução de pelo menos 60 segundos no grupo dabigatrana 
em relação ao grupo varfarina. Para tanto, o tamanho 
amostral calculado foi de 12 pacientes em cada grupo. 
Dada a facilidade de incluirmos pacientes no grupo varfarina, 
foi decidido dobrar seu número amostral.

Resultados

Características clínicas da população
Entre janeiro de 2017 e junho de 2017, foram selecionados 

48 pacientes com FA não valvar, sendo excluídos 11 pacientes 
por não necessitarem de procedimento odontológico cruento 
(exodontia). Para o estudo, foram incluídos 37 pacientes 
sendo 19 (51,4%) do sexo feminino, com idade entre 34 
a 85 anos e com mediana de 69 anos e IIQ: 58-65 anos. 
Tratava-se de pacientes com múltiplas comorbidades, sendo 
a maioria hipertensos (78,4%), diabéticos (37,8%) e quase um 
terço apresentava insuficiência cardíaca (27%). Todos vinham 
em acompanhamento médico regular na unidade de 
saúde e em uso regular dos medicamentos prescritos pelos 
médicos assistentes.

Dentre os pacientes incluídos no estudo, 25 foram 
selecionados para o grupo varfarina e 12 para o grupo 
dabigatrana (150 mg). Ao comparar os dois grupos, antes 
da intervenção, não foram observadas diferenças estatísticas 
significantes em relação a idade, sexo, raça, escolaridade, 
renda familiar, pressão arterial sistêmica, frequência cardíaca, 
peso, altura e número de unidades a serem extraídas (Tabela 1).

Desfechos clínicos
Em relação ao desfecho primário, não houve diferença 

estatisticamente significante em relação ao tempo de 
sangramento 1 (mediana de 300 segundos para ambos 
os grupos). No que diz respeito aos outros desfechos, 
como tempo de sangramento 2, sangramento antes 
da exodontia, no intervalo entre o início e o final da 
exodontia, sangramento após 48 horas da exodontia e na 
escala de sangramento, não foram encontradas diferenças 
significativas. Já quanto ao sangramento após 24 horas do 
procedimento, nenhum paciente do grupo dabigatrana 
apresentou sangramento, enquanto 8 (32%) apresentaram no 
grupo varfarina, resultando numa diferença estatisticamente 
significativa (p = 0,028) entre os grupos. Não houve 
diferenças significativas em relação a sangramento tardio, 
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Tabela 1 – Características clínicas dos pacientes estudados de acordo com o grupo de intervenção

Variável Varfarina (n = 25) Dabigatrana (n = 12) Valor de p

Idade (mediana, IIQ) – anos 67 (54,5-75,5) 71 (65,5-80) 0,360

Sexo Feminino - n (%) 12 (48) 7 (58,3) 0, 556

PAS (mediana, IIQ) – mmHg 120 (110-140) 130 (102,5-137,5) 0,810

PAD (mediana, IIQ) – mmHg 80 (70-85) 80 (62,5-80) 0,432

FC (mediana, IIQ) – bpm 76 (62,5-88) 76,5 (67,5-90,3) 0,554

Peso (mediana, IIQ) – Kg 68 (56,5-78,5) 67,5 (60-75,3) 0,810

Altura (mediana, IIQ) – m 1,61 (1,49-1,69) 1,605 (1,52-1,70) 0,810

RNI (mediana, IIQ) 2,5 (2,2-2,97) - -

Unidades (exodontia) (mediana, IIQ) 1 (1-1,5) 1 (1-1,75) 0,962

Cor Negra (%) 10 (40) 06 (50) 0,565

Renda Familiar (até 1 salário mínimo) – n (%) 20 (80) 10 (83,3) 0,594

Escolaridade (1º grau incompleto) – n (%) 16 (64) 7 (58,3) 0,507

Hipertensão Arterial – n (%) 18 (72) 11 (91,7) 0,177

Diabetes mellitus 2 - n (%) 10 (40) 04 (33,3) 0,493

Insuficiência Cardíaca – n (%) 07 (28) 03 (25) 0,588

Exodontia traumática - n (%) 05 (20) 03 (33,3) 0,311

IIQ: intervalo interquartil; bpm: batimentos/minuto; mmHg: milímetros de mercúrio; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; FC: frequência 
cardíaca; RNI: Razão Normalizada Internacional. Variáveis contínuas (expressas em mediana e percentis 25 e 75) foram comparadas por teste U de Mann‑Whitney. 
As variáveis categóricas “sexo” e “cor negra” foram comparadas através do teste do Qui‑Quadrado (X²). As demais foram comparadas pelo teste exato de Fisher 
(frequências esperadas ≤ 5).

na remoção da sutura e pós remoção da sutura. A Tabela 2 
ilustra os desfechos clínicos de sangramentos de ambos os 
grupos antes e após o período de intervenção.

Desfechos contínuos (expressos em mediana e percentis 
25 e 75) foram comparados por teste U de Mann-Whitney. 
Os desfechos categóricos foram comparados pelo teste exato 
de	Fisher	(frequências	esperadas	≤	5).

Discussão
Os resultados deste estudo indicam que, em indivíduos 

submetidos a procedimento odontológico de exodontia, não 
há diferença estatisticamente significativa na intensidade de 
sangramento em uso de dabigatrana em comparação ao uso 
de varfarina, e sugere também uma menor frequência de 
sangramento 24 horas após o procedimento nos indivíduos 
em uso de dabigatrana.

O registro InterFib avaliou 15.174 pacientes portadores 
de FA em 47 países, incluindo América do Sul e Brasil. 
Quando analisados os dados da nossa região, a taxa de 
utilização de anticoagulante oral foi de 45%, e desses, 
apenas 44% apresentavam RNI na faixa terapêutica 2-3. 
Portanto, dos pacientes com FA com indicação para uso 
de anticoagulante oral, apenas 20% se apresentavam 
adequadamente anticoagulados.11 Durante anos tem havido 
grande controvérsia em relação à utilização de anticoagulantes 
no planejamento de tratamentos dentários que implicam em 
sangramento. As principais preocupações sobre a utilização dos 
NOACs em procedimentos odontológicos invasivos que cursam 

com sangramentos eram a falta de um antídoto específico para 
reversão da ação medicamentosa e o risco da doença trombótica 
para a qual foi indicada a anticoagulação.12 Em abril de 2017, 
a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o 
uso do idarucizumabe no Brasil para reversão da anticoagulação 
em pacientes em uso de dabigatrana. Idarucizumabe é um 
fragmento de anticorpo monoclonal que, ao ser injetado na 
circulação, neutraliza a dabigatrana através de uma ligação direta, 
impedindo a sua ação anticoagulante e tem sido amplamente 
utilizado em emergências. Os resultados do estudo RE-VERSE 
AD confirmaram de vez a eficácia e segurança do agente. 
Diretrizes mais recentes sobre a reversão dos NOACs inclusive 
já recomendam seu uso.13-15 Pacientes odontológicos que fazem 
uso de anticoagulante oral por diversos motivos, inclusive por 
FA, necessitam ser avaliados quanto ao risco de sangramento 
e complicações durante o procedimento a ser realizado.  
O tratamento de indivíduos recebendo varfarina que requerem 
procedimentos dentários invasivos que envolvam sangramentos 
e/ou cirurgia oral e maxilo-facial está bem documentado na 
literatura e segue a recomendação da III Diretriz de Avaliação 
Peroperatória Brasileira.16 Em contraste, não há nenhum ensaio 
clínico na literatura que ofereça recomendações específicas para 
os pacientes em uso dos NOACs e que necessitem se submeter 
a procedimentos odontológicos.17

 Recente estudo envolvendo o uso de dabigatrana e 
o manejo peroperatório recomenda a não suspensão da 
medicação em pacientes submetidos a procedimentos 
menores, como limpeza dental, exodontia, biópsia de pele ou 
cirurgia de catarata, e que sejam realizados preferencialmente 
após 10 horas da ingestão da última dose para minimizar o 
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risco de sangramento.18 Outra observação considera segura 
a realização de até três extrações, três implantes, raspagem 
e alisamento radicular e alveoloplastias sem a retirada dos 
NOACs.19 Cohen et al.,20 consideram que caso seja uma 
cirurgia periodontal maior ou mais que três extrações, a 
medicação deverá ser suspensa 48 horas antes e reiniciada 
24 horas após em pacientes com função renal normal. 
Breik et al.,21 sugerem que a suspensão da dabigatrana 
ou qualquer anticoagulante antes de procedimentos 
odontológicos só deve ser feita após consulta do médico 
assistente do paciente (clínico geral ou cardiologista), que 
irá avaliar o risco de sangramento versus o risco de trombose 
em cada paciente. Para os pacientes em uso de dabigatrana 
para FA sem uma história prévia de AVC, parar a medicação 
24 horas antes é considerado relativamente seguro, porém, 
para pacientes com história recente de trombose venosa 
profunda, tromboembolismo pulmonar ou AVC embólico, 
pode ser perigoso suspender o medicamento.21

O clínico deve levar em consideração que o número 
de pacientes que fazem uso dos NOACs está aumentando 
rapidamente e que os achados conflitantes entre os diversos 
estudos demonstram que ainda não há um manejo ideal 
estabelecido para o uso desses nessa população que necessita 
ser submetida a procedimentos odontológicos com alto risco de 
sangramento mais importante.22 Dados mais atuais de literatura 
reforçam a necessidade da não suspensão da dabigatrana em 
procedimentos de exodontia e sugerem que, em casos que 
envolvam a chance de maior sangramento, a conduta de 
interrupção temporária da droga deverá ser individualizada e 
em comum acordo com o médico assistente.23,24

Implicações
Recente pesquisa revelou que os profissionais dentistas 

estão bem informados sobre o tema da anticoagulação.  
No entanto, tendem a superestimar o risco de sangramento, 
sendo cautelosos em sua abordagem de tratamento, 
existindo condutas diversas por parte dos odontólogos em 
várias partes do mundo.25 Revisão sistemática brasileira 
ressalta os dados compilados sobre o risco de sangramento 

Tabela 2 – Desfechos clínicos de sangramento dos grupos varfarina e dabigatrana antes e após a exodontia

Desfecho Varfarina Dabigatrana Valor de p

Tempo de sangramento 1 (mediana, IIQ) 300 (240-390) 300 (240-360) 0,597

Tempo de sangramento 2 (mediana, IIQ) 0 (0-60) 0 (0-60) 0,666

Escala de sangramento (mediana, IIQ) 1 (1-2) 1 (1-1) 0,124

Sangramento antes da exodontia – n (%) 24 (96) 12 (100) 0,676

Sangramento no início e final da exodontia – n (%) 25 (100) 12 (100) -

Sangramento após 24h – n (%) 8 (32) 0 0,028**

Sangramento após 48h – n (%) 5 (20) 0 0,122

Sangramento tardio – n (%) 5 (20) 0 0,122

Sangramento na remoção da sutura – n (%) 8 (32) 2 (16,7) 0,285

Sangramento após a remoção da sutura – n (%) 0 0 -

(**): valor de p < 0,05
(-): estatística não existente pois todos os pacientes ou nenhum paciente apresentou o desfecho, nos dois grupos.

em indivíduos em uso de anticoagulantes e a eficácia e a 
segurança das intervenções odontológicas nessa população.26 
O presente estudo deve ser ressaltado como pioneiro no nosso 
meio na abordagem dessa prática nos pacientes com FA não 
valvar, devendo seus resultados ser utilizados como estímulo 
ao entendimento da magnitude do sangramento dessa classe 
de drogas nessa população específica.

Limitações
O presente estudo tem algumas limitações: a impossibilidade 

de ter sido duplo-cego deveu-se à ausência de financiamento 
que possibilitasse custear um estudo double dummy, com um 
placebo específico para cada um dos dois fármacos testados e 
suas falsas RNI para controle no grupo dabigatrana. Além disso, 
a escolha de uma variável contínua como desfecho primário 
torna mais objetiva a análise de diferenças sutis entre os dois 
grupos, permitindo menor tamanho amostral com adequação 
estatística, porém torna esse número pequeno para avaliar 
desfechos mais robustos e raros nesse tipo de intervenção.

Conclusões
Os dados deste estudo permitem sugerir que em indivíduos 

submetidos a procedimento odontológico de exodontia, não 
há diferença estatisticamente significante na intensidade de 
sangramento em uso de dabigatrana em comparação ao uso de 
varfarina. Há uma menor frequência de sangramento 24 horas 
após o procedimento nos indivíduos em uso de dabigatrana.
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Resumo

Fundamento: A restrição calórica compromete a função e a morfologia cardíacas em corações hipertrofiados de ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR). No entanto, a influência de ciclo de jejum/Realimentação é desconhecida.
Objetivo: Investigar o efeito de ciclos de jejum/realimentação sobre a remodelação e função miocárdica. Além disso, o 
presente estudo foi desenhado para avaliar os mecanismos subjacentes à participação do trânsito de cálcio (Ca+2) e sistema 
beta-adrenérgico.
Métodos: Neste estudo, SHR machos de 60 dias de idade foram submetidos a alimento ad libitum (grupo C), 50% de 
restrição alimentar (grupo R50) ou ciclos de RF (grupo RF) por 90 dias. A remodelação cardíaca foi avaliada por meio da 
análise ultraestrutural e função do músculo papilar isolado. Adotou-se o nível de significância de 5% (α = 0,05).
Resultados: Os ratos do grupo RF apresentaram menor atrofia cardíaca do que os do grupo R50 em relação aos do grupo C.  
Os ratos do grupo C aumentaram peso corporal, os ratos do grupo R50 mantiveram seu peso corporal inicial e os ratos do 
grupo RF aumentaram e reduziram seu peso durante o ciclo RF. O ciclo RF não causou comprometimento funcional, pois 
os parâmetros isotônicos e isométricos apresentaram comportamento similar aos dos ratos do grupo C. Os parâmetros 
cardíacos isotônicos e isométricos mostraram-se significativamente elevados nos ratos do grupo RF em comparação aos 
dos ratos do grupo R50. Além disso, os ratos do grupo R50 apresentaram dano cardíaco em comparação aos ratos do grupo 
C quanto às variáveis isotônicas e isométricas. Os ratos do grupo R50 apresentaram alterações focais em muitas fibras 
musculares, enquanto os ratos do grupo RF apresentaram leves alterações, como perda ou desorganização de miofibrilas.
Conclusão: Ciclos de Jejum/Realimentação promovem efeitos benéficos cardíacos e atenuam o dano miocárdico 
causado por restrição calórica em SHR, contribuindo para reduzir o risco cardiovascular e os danos morfológicos.  
Além disso, o ciclo de jejum/realimentação promove leve melhora do trânsito do Ca2+ e do sistema beta-adrenérgico. 
(Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):400-409)
Palavras-chave: Ratos; Hipertensão; Miocárdio/disfunção; Doença Crônica; Realimentação; Restrição Calórica.

Abstract
Background: Caloric restriction is known to impair the cardiac function and morphology in hypertrophied hearts of spontaneously hypertensive 
rats (SHR); however, the influence of fasting/refeeding (RF) is unknown.

Objective: To investigate the fasting/refeeding approach on myocardial remodeling and function. In addition, the current study was designed to 
bring information regarding the mechanisms underlying the participation of Ca2+ handling and β-adrenergic system.

Methods: Sixty-day-old male SHR rats were submitted to food ad libitum (C), 50% food restriction (R50) or RF cycles for 90 days. Cardiac remodeling 
was assessed by ultrastructure analysis and isolated papillary muscle function. The level of significance considered was 5% (α = 0.05).

Results: The RF rats presented lower cardiac atrophy than R50 in relation to C rats. The C rats increased weight gain, R50 maintained their initial 
body weight and RF rats increased and decreased weight during RF. The RF did not cause functional impairment because the isotonic and 
isometric parameters showed similar behavior to those of C. The isotonic and isometric cardiac parameters were significantly elevated in RF rats 
compared to R50 rats. In addition, the R50 rats had cardiac damage in relation to C for isotonic and isometric variables. While the R50 rats showed 
focal changes in many muscle fibers, the RF rats displayed mild alterations, such as loss or disorganization of myofibrils.

Conclusion: Fasting/refeeding promotes cardiac beneficial effects and attenuates myocardial injury caused by caloric restriction in SHR rats, 
contributing to reduce the cardiovascular risk profile and morphological injuries. Furthermore, RF promotes mild improvement in Ca2+ handling 
and β-adrenergic system. (Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):400-409)

Keywords: Rats; Hypertension; Myocardial/dysfunction; Chronic Disease; Fasting, Reffeding; Caloric Restriction.
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Introdução
As principais causas de mortalidade por doenças crônicas 

não-transmissíveis (DCNTs) são doença cardiovascular, câncer, 
doença respiratória crônica e diabetes.1 Essas condições 
compartilham um pequeno número de fatores de risco 
comportamentais, que agravam as DCNTs e incluem dieta 
não saudável, intimamente relacionada com hipertensão.

Há muito a restrição calórica (RC) é conhecida por promover 
vários efeitos benéficos.2,3 No entanto, embora a RC possa 
evitar o dano cardíaco em corações hipertrofiados de ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR),4 é comum notar-se 
flutuação do peso corporal tipicamente denominada "síndrome 
do iô-iô" durante uma dieta rígida, tendo tal flutuação mostrado 
efeitos cardiovasculares deletérios.5,6 Pesquisas de nosso 
laboratório e de outros mostraram que a restrição alimentar 
severa pode causar danos morfológicos e comprometimento 
da função cardíaca em ratos normais e SHR.7-12

Recentemente, jejum intermitente ou ciclos de jejum/
realimentação também mostrou ser capaz de prolongar a 
vida e apresentar efeitos benéficos para a saúde quando 
comparado ao consumo de alimento ad libitum,3,13,14 pois 
melhora a função cardiovascular e vários fatores de risco 
de doenças cardiovasculares.15,16 Essa abordagem alimentar 
implica também em efeito protetor contra estresse oxidativo, 
menores taxas de doença renal,17 prolongamento da função 
reprodutiva,18 normalização do gasto energético de repouso 
e recuperação da síntese proteica, mas pode causar muitos 
distúrbios metabólicos.19,20

Em ratos normotensos submetidos à restrição alimentar, 
a realimentação diminuiu a incidência de arritmia cardíaca 
e reverteu a depleção de proteínas cardíacas.21,22 A restrição 
alimentar causou distúrbios na função cardíaca, que foram quase 
que completamente revertidos ao normal após realimentação, 
em coração de rato isolado.23 No nosso laboratório, observamos 
que ciclos de jejum/realimentação reverteram a disfunção 
mecânica e atenuaram os danos estruturais nos músculos 
papilares causados por RC em ratos normotensos.24 No entanto, 
ainda não está claro se os ciclos de jejum/realimentação podem 
promover efeitos similares e/ou reverter o dano cardíaco 
induzido por restrição alimentar em SHR.7-12 Portanto, este 
estudo teve por objetivo investigar a abordagem jejum/
realimentação sobre a remodelação e função miocárdica.  
Além disso, o presente estudo foi projetado para obter informação 
quanto aos mecanismos subjacentes à participação do trânsito 
do Ca2+ e do sistema beta-adrenérgico. Nossa hipótese é que 
a condição jejum/realimentação atenuaria o dano miocárdico 
causado pela restrição alimentar e contribuiria para o 
remodelamento cardíaco normal em SHR sem alterações do 
trânsito do Ca2+ e do sistema beta-adrenérgico.

Métodos

Modelo animal e protocolo experimental
Neste estudo, SHR machos de 60 dias de idade foram 

distribuídos em três grupos: controle (grupo C, n = 7); restrição 
alimentar (grupo R50, n = 7); e ciclos de jejum/realimentação 
(grupo RF, n = 7). O grupo C foi alimentado com água ad 

libitum e ração Labina com a seguinte composição: 7,0% 
de gordura; 20,55% de proteína; 62,95% de carboidrato; 
5,0% de fibra e 4,5% de teor de umidade (Agribands, Brasil).  
A Tabela 1 mostra a composição da ração Labina. O grupo R50 
recebeu 50% da quantidade de alimento consumida pelo 
grupo C. O grupo RF foi submetido a ciclos de restrição 
alimentar de 50% e realimentação ad libitum semanalmente. 
Todos os ratos foram mantidos neste regime alimentar por 
90 dias, sendo então sacrificados.

Todos os animais foram alojados em gaiolas individuais em 
uma sala à temperatura de 23ºC e com ciclos de 12 horas claro/
escuro, sendo pesados uma vez por semana. Os pesos corporais 
inicial e final (PCI e PCF, respectivamente), as razões entre os pesos 
ventriculares esquerdo e direito e o peso corporal final (VE/PCF 
e VD/PCF, respectivamente) e a área seccional (AS) do músculo 
papilar foram medidos. Todos os experimentos e procedimentos 
foram realizados de acordo com o Guia de Cuidado e Uso de 
Animais de Laboratório publicado pelo United States National 
Institutes of Health, sendo aprovados pelo Comitê de Ética da 
Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, São Paulo, Brasil.

Pressão arterial sistólica
Avaliou-se a pressão arterial sistólica pelo método não invasivo 

do manguito de cauda com um eletro-esfigmomanômetro 
Narco BioSystems (International Biomedical, Austin, TX, EUA) 
no início e ao final do protocolo experimental. Registrou-se a 
média de duas leituras de pressão para cada animal.

Desempenho do músculo isolado
O desempenho contrátil intrínseco do coração foi avaliado 

estudando-se o músculo papilar isolado do ventrículo 
esquerdo (VE), conforme como anteriormente descrito.9,10,12 
Foram determinados parâmetros de contração isométrica, 
incluindo tensão desenvolvida (TD, g/mm2, definida como 
tensão isométrica menos tensão de repouso), tensão de 

Tabela 1 – Composição da ração Labina

Ingredientes (g/kg)

Amido 397,5

Amido de milho dextrinizado 132,0

Sacarose 100,0

Carboidratos 629,5

Caseína 200,0

L-Cisteína 3,0

Bitartarato de colina 2,5

Proteína 205,5

Óleo de soja 70,0

Gordura 70,0

Fibra 50,0

Mistura de vitaminas 10,0

Mistura de minerais 35,0

Total 1000
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repouso (TR, g/mm2), tempo para atingir o pico da tensão 
desenvolvida (TPT, ms), velocidade máxima de variação da 
tensão desenvolvida (+dT/dt, g/mm2/s) e velocidade máxima 
de variação de decréscimo da tensão desenvolvida (-dT/dt, 
g/mm2/s). Os parâmetros isotônicos foram porcentagem de 
encurtamento (PS, %), tempo para encurtamento máximo 
(TPS, ms), velocidade máxima de encurtamento (-dL/dt, ML/s) 
e velocidade máxima de relaxamento (+dL/dt, ML/s), onde 
ML/s é o comprimento muscular por segundo.

O comportamento mecânico do músculo papilar foi 
avaliado sob condições basais de concentração de Ca2+ de 
1,25 mM e após as seguintes manobras inotrópicas: aumento 
da concentração de Ca2+ extracelular de 0,625 para 1,25, 
2,5 e 5,2 mM, e estimulação beta-adrenérgica com 0,01, 
0,1 e 1,0 μM de isoproterenol. Os parâmetros usados para 
caracterizar o músculo papilar foram: comprimento (mm), 
peso (mg) e AS (mm2). O comprimento muscular associado 
à TD máxima foi definido como Lmax in vitro e medido com 
um catetômetro Gartner (Chicago, IL, EUA). Para comparar a 
função mecânica entre diferentes comprimentos musculares, 
parâmetros isométricos e isotônicos foram normalizados  
pela AS e pelo Lmax.

Estudo morfológico
Para o estudo ultraestrutural (três animais por grupo), 

pequenos fragmentos do músculo papilar VE foram fixados 
em solução de Karnovsky em 0,12 M fosfato, pH de 7,2 por 
1-2 horas e pós-fixados em 1% tetróxido de ósmio em 0,1 M 
tampão fosfato por 2 horas.25 Após desidratação em uma série 
graduada de etanol, as amostras foram incluídas em resina 
de epóxi. Cortes ultrafinos de áreas selecionadas foram feitos 
com navalhas de diamante, submetidos a duplo contraste 
com acetato de uranila e citrato de chumbo, e examinados 
em microscópio eletrônico Philips EM 301. A AS do miócito 
VE foi medida com microscópio composto ligado a sistema 
computadorizado de análise de imagem (Image-Pro Plus 3.0, 
Media Cybernetics, Silver Springs, MD, EUA).

Análise estatística
As análises estatísticas foram realizadas usando o programa 

SigmaStat 3.5 (SYSTAT Software Inc., San Jose, CA, EUA).  
As variáveis das características gerais e da função miocárdica em 
condição basal com distribuição normal foram expressas como 
médias ± desvio-padrão (DP). Os grupos foram comparados 
usando-se análise de variância (ANOVA) de uma via para 
amostras independentes. Utilizou-se ANOVA de duas vias para 
medidas repetidas para avaliar a evolução do peso corporal e os 
efeitos inotrópicos positivos e negativos na função miocárdica. 
Quando houve diferença significativa (p < 0,05), usou-se os 
testes post hoc de Tukey ou Bonferroni para comparações 
múltiplas. Adotou-se o nível de significância de 5%.

Determinou-se o tamanho da amostra (n) com a equação: 
n = 1 + [2C * (s/d)2], onde C (z score α + z score β)2 depende 
dos valores escolhidos para poder estatístico do teste (90%; 
erro tipo II) e nível de significância (0,05; erro tipo I); o valor do 
desvio-padrão (s) adotado foi 0,25, sendo a mínima diferença 
entre os grupos (d) de 0,5. O tamanho de amostra necessário 

para detectar uma diferença significativa entre os grupos foi 
de 6,25 ratos por grupo. Entretanto, decidimos usar 7 animais 
por grupo para a maioria das análises.

Resultados

Características gerais e morfológicas dos ratos
Valores significativamente elevados de PCF, VE, 

VD, VE/PCF e VD/PCF foram encontrados no grupo 
C em comparação aos grupos R50 e RF (Tabela 2). 
Após 12 semanas, os ciclos de jejum/realimentação 
promoveram substancial elevação do PCF e do consumo 
alimentar que foram significativamente maiores do que 
aqueles no grupo R50. Em relação aos parâmetros cardíacos, 
os grupos RF e R50 apresentaram comportamento diferente. 
Especificamente, o VE (RF: 12,12% e R50: 48,5%; p < 0,05), 
o VD (RF: 19,04% e R50: 47,62%; p < 0,05), o VE/PCF  
(RF: 6,64% e R50: 19,2%; p < 0,05) e o VD/PCF (RF: 12,06% 
e R50: 18,96%; p < 0,05) apresentaram redução percentual 
nos ratos dos grupos RF e R50 em comparação àqueles do 
grupo C. Entretanto, os ratos submetidos aos ciclos de  
jejum/realimentação apresentaram menos atrofia cardíaca 
do que os do grupo R50 em relação aos do grupo C.

Além disso, os ratos do grupo C apresentaram ganho 
corporal crescente, enquanto aqueles do grupo R50 
mantiveram seu PCI após 12 semanas de protocolo 
experimental (Figura 1). Por outro lado, os ratos do grupo RF 
ganharam peso dependendo da ingestão de alimento, com 
aumento e redução de peso corporal durante as fases de 
realimentação e jejum, respectivamente (Figura 1).

Desempenho do músculo isolado
Os ciclos de jejum/realimentação não causaram 

comprometimento funcional (Tabelas 3 e 4). Entretanto, os 
parâmetros isotônicos [-dL/dt, TPS, TR50] e isométricos (TPT, 
+dT/dt, -dT/dt, TR50) mostraram-se significativamente elevados 
nos ratos do grupo RF em comparação àqueles do grupo R50, 
indicando que os ciclos de jejum/realimentação preservam a 
fase de contração e relaxamento da função cardíaca. Além 
disso, os ratos do grupo R50 apresentaram dano cardíaco em 
relação aos do grupo C para as variáveis isotônicas e isométricas. 
A AS do músculo papilar não diferiu entre os grupos.

Estimulação com cálcio extracelular
As elevações da concentração de Ca2+ extracelular de 

0,625 para 5,2 mM resultaram em efeito inotrópico positivo 
nos miócitos de todos os grupos (Figuras 2A-F). Entretanto, os 
resultados mostrados nas Figuras 2B, C e E indicam que o Ca2+ 
extracelular (1,25 e 2,5 mM) induziu maior resposta em +dT/dt 
(RF: 99,1 ± 23,6; 132,1 ± 36,2 g/mm2/s vs. R50: 63,2 ± 12,8; 
91,5 ± 22,0 g/mm2/s; p < 0,05, respectivamente), -dT/dt 
(RF: 30,6 ± 5,9; 35,9 ± 5,8 g/mm2/s vs. R50: 22,0 ± 4,4; 
28,5 ± 6,1 g/mm2/s; p < 0,05, respectivamente) e -dL/dt 
(RF: 2,19 ±0,45; 2,77 ± 0,51 ML/s vs. R50: 1,47 ± 0,24; 
1,99 ± 0,31 ML/s; p < 0.05, respectivamente) nos ratos do 
grupo RF do que nos do grupo R50. Além disso, -dT/dt e -dL/dt  
estavam significativamente reduzidos no miocárdio de ratos do 
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Figura 1 – Alterações do peso corporal após 90 dias de tratamento. Grupos: controle (C, quadrados, n = 7); animais submetidos a restrição alimentar de 50% (R50, triângulos, 
n = 7); e animais submetidos a alternância de restrição alimentar de 50% e realimentação (RF, círculos, n = 7). Valores expressos como média ± DP; * significativo para 
p < 0,05, R50 vs. C; † p < 0,05, RF vs. R50; #p < 0,05, C vs. RF. ANOVA de duas vias para medidas repetidas; teste de Bonferroni post hoc. Fonte: grupo de pesquisa.
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grupo R50 em concentração de Ca2+ de 5,2 mM se comparados 
aos do grupo RF. Quando submetidos às manobras inotrópicas, 
TD, PS e +dL/dt foram semelhantes nos grupos RF e R50.  
Em relação à função cardíaca de ratos do grupo C após 
estimulação com Ca2+, aqueles submetidos a ciclos de 
jejum/realimentação apresentaram comportamento similar 
(Figuras 2A-F). O único resultado significativo entre os grupos 
C e R50 foi observado na mais alta concentração de Ca2+ 
(5,2 mM); -dL/dt foi significativamente mais baixa no grupo R50 

do que no grupo C (C: 2,66 ± 0,35 vs. R50: 2,18 ± 0,33 ML/s, 
p < 0,05) (Figura 2E).

Estimulação com isoproterenol

Os ciclos de jejum/realimentação elevaram +dT/dt, 
-dT/dt e -dL/dt na concentração mais alta de isoproterenol 
(1 μM) em comparação aos valores do grupo R50, indicando 
um efeito inotrópico positivo nos miócitos. Em contraste, o 
grupo RF apresentou redução de +dL/dt em comparação 

ao grupo R50 para a mesma concentração de isoproterenol 
(Figura 3F). Além disso, efeitos similares foram observados em 
+dT/dt e -dT/dt a 1μM de isoproterenol no grupo C quando 
comparado ao R50 (Figuras 3B e C). Ademais, os ratos do 
grupo RF apresentaram maior +dL/dt na condição basal e 
concentrações de isoproterenol (0,01 μM) em comparação 
aos do grupo C (Figura 3F). Não houve diferença significativa 
nos dados mecânicos (TD e PS) sob estimulação inotrópica 
com isoproterenol entre os grupos (Figuras 3A e D).

Morfologia miocárdica

Os ratos do grupo C mostraram características morfológicas 
normais, com miofibrilas preenchendo todo o sarcoplasma, 
sarcômeros bem definidos, mitocôndrias com cristas 
lamelares, membranas sarcoplasmáticas com aspecto regular, 
retículo sarcoplasmático entre as miofibrilas e núcleos com 
cromatina não condensada (Figuras 4A e B). O grupo R50 

apresentou alterações focais, como desorganização ou 

Tabela 2 – Características gerais dos ratos

Parâmetros
Grupos

C R50 RF

PCI (g)   247 ± 15   248 ± 12   249 ± 13

PCF (g)   366 ± 14    236 ± 17*     342 ± 21*†

CA (g/semana)   159 ± 23    77 ± 4*    130 ± 55†

PAS inicial (mmHg) 177 ± 8 177 ± 5 181 ± 7

PAS final (mmHg)   163 ± 13   157 ± 15 156 ± 5

VE (g)     0,99 ± 0,04      0,51 ± 0,01*       0.87 ± 0.08*†

VD (g)     0,21 ± 0,02      0,11 ± 0,01*       0.17 ± 0.02*†

VE/PCF (mg/g)     2,71 ± 0,05      2,19 ± 0,16*       2.53 ± 0.08*†

VD/PCF (mg/g)     0,58 ± 0,04      0,47 ± 0,05*      0.51 ± 0.05*

C: grupo controle; R50: animais com restrição alimentar de 50%; RF: animais com alternância entre restrição alimentar de 50% e realimentação; PCI: peso corporal 
inicial; PCF: peso corporal final; CA: consumo alimentar; PAS: pressão arterial sistólica; VE: peso do ventrículo esquerdo; VD: peso do ventrículo direito. Valores 
expressos como média ± DP (n = 7). * significativo para p < 0,05 vs. C; † p < 0,05 vs. R50. ANOVA de uma via e teste de Tukey post hoc.
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ausência de miofibrilas, algumas mitocôndrias polimórficas 
com número reduzido de cristas e áreas de dilatação do 
retículo sarcoplasmático (Figuras 4C, D e E). Nos ratos do 
grupo RF, a única alteração observada foi a perda das cristas 
mitocondriais em algumas organelas. A maioria das fibras 
apresentou morfologia normal (Figuras 4F e G).

Discussão
Há pouca informação disponível sobre a relação entre 

função e morfologia cardíacas durante jejum/realimentação em 
corações hipertrofiados de SHR. Nesse contexto, esse regime 
alimentar tornou-se assunto de considerável interesse científico 
para perda de peso e melhora da saúde cardiometabólica. 
Assim, o principal achado deste estudo foi que ciclos de jejum/
realimentação atenuam o dano causado pela RC. Os resultados 
revelam que o ciclo jejum/realimentação apresentou elevação 
dos parâmetros isotônicos e isométricos na condição basal, 
assim como melhorou a resposta inotrópica miocárdica ao 
cálcio e isoproterenol. Além disso, o ciclo jejum/realimentação 
reduziu a atrofia cardíaca e as injúrias morfológicas.

Observou-se menor ganho de peso corporal no grupo RF 
do que no grupo C (Tabela 1, Figura 1), porém maior ganho de 

peso corporal do que no grupo R50. De acordo com a literatura, 
ocorre redução de cerca de 13% do peso corporal quando os 
animais são submetidos a 48 horas de jejum.25 Esse resultado 
parece ser mediado por hormônios, como leptina que regula o 
apetite e o ganho de corporal. Uma rápida inibição da expressão 
do gene ob no tecido adiposo branco ocorre no jejum, e tal 
efeito pode ser revertido pela realimentação.25,26

Hipertrofia cardíaca, um importante processo patológico 
envolvido no remodelamento cardíaco, serve inicialmente 
como um mecanismo compensatório para preservar o débito 
cardíaco.27 O remodelamento cardíaco pode ser considerado 
o primeiro passo na sequência de respostas adaptativas do 
coração ao estresse causado por um grande número de 
condições fisiológicas e patológicas, como alterações de 
cargas de volume e pressão e/ou alterações metabólicas.28 
Um estudo recente revelou que o ciclo jejum/realimentação 
induziu atrofia cardíaca visualizada como uma redução do 
coração como um todo e do ventrículo esquerdo, assim 
como da relação VE/PCF. A diminuição do peso do ventrículo 
esquerdo em relação ao peso corporal é muito comum 
em pequenos animais submetidos a restrição alimentar22 e  
jejum/realimentação.29 Inibição da síntese proteica miocárdica 

Tabela 3 – Contração isotônica dos grupos na condição basal

Grupos

C R50 RF

PS (%) 19 ± 3 18 ± 3 20 ± 2

-dL/dt (ML/s)   1,89 ± 0,40   1,60 ± 0,36    2,19 ± 0,45†

TPS (ms) 168 ± 26  205 ± 14*  161 ± 14†

+dL/dT (ML/s)   4,28 ± 1,26   4,13 ± 1,11   4,79 ± 0,86

TR50 (ms)   58 ± 10    76 ± 12*   53 ± 9†

AS (mm2)   0,95 ± 0,22   0,85 ± 0,17    0,91 ± 0,18

C: grupo controle; R50: animais com restrição alimentar de 50%; RF: animais com alternância entre restrição alimentar de 50% e realimentação; OS: porcentagem de 
encurtamento; ‑dL/dt: velocidade máxima de encurtamento; TPS: tempo para encurtamento máximo; +dL/dt: velocidade máxima de relaxamento; TR50: tempo para 
tensão desenvolvida decrescer 50% de seu valor máximo; AS: área seccional do músculo. Valores expressos como média ± DP (n = 7) na concentração basal de 
cálcio (1,25 mM); * significativo para p < 0,05 vs. C; † p < 0,05 vs. R50. ANOVA de uma via e teste de Tukey post hoc.

Tabela 4 – Contração isométrica dos grupos na condição basal

Grupos

C R50 RF

DT (g/mm2)   6,17 ± 1,24   6,37 ± 1,14  7,18 ± 1,20

TR (g/mm2)   1,06 ± 0,12   1,12 ± 0,31  1,07 ± 0,17

+dT/dt (g/mm2/s)   77 ± 17   63 ± 13   93 ± 18†

TPT (ms) 146 ± 27  184 ± 19* 128 ± 25†

-dT/dt (g/mm2/s) 29 ± 5 22 ± 4 33 ± 9†

TR50 (ms) 174 ± 40  224 ± 32* 171 ± 21†

AS (mm2)   0,95 ± 0,22   0,85 ± 0,17  0,91 ± 0,18

C: grupo controle; R50: animais com restrição alimentar de 50%; RF: animais com alternância entre restrição alimentar de 50% e realimentação; TD: tensão 
desenvolvida; TR: tensão de repouso; TPT: tempo para atingir o pico de tensão; +dT/dt: velocidade máxima de variação da tensão desenvolvida; ‑dT/dt: velocidade 
máxima de variação de decréscimo da tensão desenvolvida; TR50: tempo para tensão desenvolvida decrescer 50% de seu valor máximo; AS: área seccional do 
músculo. Valores expressos como média ± DP (n = 7) na concentração basal de cálcio (1.25 mM); * significativo para p<0,05 vs. C; † p < 0,05 vs. R50. ANOVA de 
uma via e teste de Tukey post hoc.
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Figura 2 – Efeitos do aumento do cálcio extracelular nos parâmetros miocárdicos isotônicos e isométricos nos músculos papilares do grupo controle (C = barras 
pretas), de animais com restrição alimentar de 50% (R50 = barras de cor cinza) e de animais submetidos a alternância de restrição alimentar de 50% e realimentação 
(RF = barras brancas). Experimento do cálcio extracelular: 7 animais em cada grupo. Parâmetros isométricos: A: TD (tensão desenvolvida normalizada para área 
seccional); B: +dT/dt, g/mm2/s (velocidade máxima de variação da tensão desenvolvida normalizada para área seccional); C: ‑dT/dt, g/mm2/s (velocidade máxima 
de variação de decréscimo da tensão desenvolvida normalizada para área seccional). Parâmetros isotônicos: D: PS (porcentagem de encurtamento); E: ‑dL/dT 
(velocidade máxima de encurtamento); F: +dL/dT (velocidade máxima de relaxamento. Lmax: comprimento muscular no pico de TD. Valores expressos como média ± DP;  
* significativo para p < 0,05 vs. C; † p < 0,05 vs. R50. ANOVA de duas vias para medidas repetidas e teste de Tukey post hoc. Fonte: grupo de pesquisa.
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e redução na meia-vida média de proteínas são possíveis 
explicações para a reduzida massa cardíaca na inanição.30  

A síntese proteica, um processo anabólico, é necessária para 
a hipertrofia cardíaca. Duas importantes vias reguladoras 
da síntese proteica são inibidas pela AMPK, um regulador 
primário das vias metabólicas, que desempenha papel 
essencial em uma ampla variedade de processos celulares de 
proteção contra hipertrofia cardíaca.31 Logo, atrofia cardíaca 
poderia ser regulada pela via de sinalização comum da  
AMPK no hipotálamo.

Na análise ultraestrutural, a restrição alimentar causou dano 
morfológico focal na maioria das fibras dos músculos papilares. 
As mesmas alterações foram menos intensas na condição de 
realimentação intermitente. Tal condição parece auxiliar na 
atenuação dos mecanismos responsáveis por esse dano e 
atuar através da melhora do anabolismo proteico e retardo da 
degradação proteica. Achados recentes sugerem que os efeitos 
benéficos da realimentação resultam de redução na injúria 
oxidativa e aumento da resistência celular ao estresse.2,32  
Um possível mecanismo para o nosso resultado pode estar 
ligado à expressão de atrogina-1, uma E3 ubiquitina-ligase, 
também conhecida como MAFbx (muscle atrophy F-box). 
As E3-ligases são parte do sistema ubiquitina-proteassoma 

utilizado para degradação proteica durante atrofia muscular. 
A literatura mostra que a expressão de atrogina-1/MAFbx 
resulta em atrofia muscular durante condição catabólica.33  
No músculo cardíaco, a expressão de atrogina-1/MAFbx 
aumenta na insuficiência cardíaca e sobrecarga de pressão.33,34

A análise do músculo papilar isolado mostrou que a 
restrição alimentar promove disfunção cardíaca, mas a 
realimentação previne essa situação. Tais estímulos evidenciam 
que a melhora da função miocárdico atribuída a ciclos de 
jejum/realimentação relaciona-se a alterações no trânsito 
do Ca2+ intracelular, em especial na recaptura e/ou extrusão 
do Ca2+ citosólico, e sistema beta-adrenérgico. Entretanto, a 
menor resposta dos ratos privados de alimento ao aumento 
da concentração de Ca2+ extracelular pode estar relacionada 
com alterações nos mecanismos gerais do ciclo do Ca2+, como 
trocador de Na+/Ca2+ sarcolemal, canal de Ca2+ do tipo L 
sarcolemal, retículo sarcoplasmático, receptor de rianodina, 
bomba de Ca2+ do retículo sarcoplasmático e sensibilidade 
dos miofilamentos ao Ca+2.35 Em relação aos ciclos de 
jejum/realimentação, esse processo pode ser mais rápido e 
equilibrado, mas não foram encontrados estudos que confirme 
essa afirmação nem demonstre a atividade e a expressão das 
proteínas reguladoras do trânsito do Ca2+.
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Figura 3 – Efeitos do estímulo com isoproterenol na função miocárdica nos músculos papilares do grupo controle (C = barras pretas), de animais com restrição 
alimentar de 50% (R50 = barras de cor cinza) e de animais submetidos a alternância de restrição alimentar de 50% e realimentação (RF = barras brancas). Experimento 
de estímulo com isoproterenol: 7 animais em cada grupo. Parâmetros isométricos: A: TD (tensão desenvolvida normalizada para área seccional); B: +dT/dt,  
g/mm2/s (velocidade máxima de variação da tensão desenvolvida normalizada para área seccional); C: ‑dT/dt, g/mm2/s (velocidade máxima de variação de decréscimo da 
tensão desenvolvida normalizada para área seccional). Parâmetros isotônicos: D: PS (porcentagem de encurtamento); E: ‑dL/dt (velocidade máxima de encurtamento); 
F: +dL/dt (velocidade máxima de relaxamento). Lmax: comprimento muscular no pico de TD. Valores expressos como média ± DP; * significativo para p < 0,05 vs. C; †  
p < 0,05 vs. R50. ANOVA de duas vias para medidas repetidas e teste de Tukey post hoc. Fonte: grupo de pesquisa.
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Outra explicação poderia estar relacionada ao papel da 
citocina na cardioproteção mediada pelo jejum intermitente. 
O influxo de células inflamatórias e a produção de mediadores 
pró-inflamatórios contribuem para a injúria miocárdica.36 
Entretanto, a adiponectina pode proteger as células miocárdicas 
contra a injúria isquêmica ao ativar a via da proteína quinase 
dependente de AMP cíclico – via Akt, sendo a última 
parcialmente mediada por restrição calórica.37 Assim, os efeitos 
benéficos de ciclos de jejum/realimentação podem funcionar 
através das vias das citocinas anti-inflamatórias.

Poucos estudos avaliaram os componentes beta-adrenérgicos 
em modelos experimentais de jejum/realimentação.25,35 
Alguns estudos mostraram que o comprometimento da 
função cardíaca está relacionado às alterações do sistema 
beta-adrenérgico,35 enquanto outros não relataram redução 
da resposta beta-adrenérgica.25 A diminuição no número de 
beta-receptores cardíacos foi mostrada em vários modelos 
de hipertensão conhecidos por sua associação com uma 
elevação na atividade nervosa simpática, incluindo SHR.38 
Assim, a associação entre elevação da atividade simpática 
e infrarregulação de beta-receptores cardíacos é próxima 
o suficiente para sugerir que a redução no número de 
beta-receptores após privação alimentar e realimentação 
indica persistente aumento da atividade simpática cardíaca. 

No entanto, neste estudo, não houve dano do sistema 
beta-adrenérgico nos ratos do grupo RF, pois a função 
cardíaca foi similar àquela do grupo C. Esses dados tendem a 
embasar a hipótese de que a estimulação com isoproterenol 
preserva o sistema beta-adrenérgico e a fosforilação do 
AMP-cíclico de proteínas relacionadas ao trânsito do Ca2+ 
nos ratos realimentados.

Os cic los de jejum/real imentação tornaram-se 
tema de considerável interesse científico como uma 
abordagem dietética potencial para perda de peso 
corporal e aperfeiçoamento da saúde cardiometabólica.  
Os efeitos benéficos do jejum intermitente resultam de 
pelo menos dois mecanismos: estresse oxidativo e hipótese 
de resistência ao estresse.39 De acordo com a literatura, 
durante jejum intermitente, há menor produção de radicais 
livres nas mitocôndrias e, consequentemente, menor dano 
oxidativo para as células.39 Outra hipótese é a resistência ao 
estresse, associada com a elevação da resistência de células 
de diferentes tecidos à injúria induzida pelos insultos 
oxidativos, genotóxicos e metabólicos. A conservação da 
resistência ao estresse em resposta ao jejum intermitente 
em uma variedade de espécies fornece forte evidência 
de que esse mecanismo, no caso da restrição alimentar, 
contribua para prolongar a vida.39
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Figura 4 – Estudo ultraestrutural do músculo papilar do ventrículo esquerdo (n = 3 por grupo). Fotos A e B correspondem ao grupo controle, fotos C, D e E ao grupo 
com restrição alimentar (R50) e fotos F e G ao grupo de realimentação (RF). O grupo controle apresentou preservação da ultraestrutura com miofibrilas (M), retículo 
sarcoplasmático (ponta da seta), mitocôndria (mi), membrana nuclear (N) e membrana plasmática (seta) normais. Os ratos do grupo R50 mostraram alterações celulares, 
como mitocôndrias polimórficas (*), desorganização miofibrilar (**) e pregueamento da membrana plasmática (seta). Durante realimentação, o músculo papilar mostrou 
preservação de miofibrilas (M), mitocôndrias (mi) e membranas plasmáticas (seta), mitocôndrias polimórficas (*) e capilar (C). Fonte: grupo de pesquisa.

É importante notar que, conforme estudos em roedores 
e seres humanos, a restrição alimentar intermitente pode 
promover perda de peso e/ou influenciar favoravelmente 
vários índices de saúde cardiometabólica, com eficácia igual 
ou superior à de abordagens convencionais de restrição 
energética contínua, como a restrição alimentar.29 Os ciclos 
de jejum/realimentação aumentam a tolerância cardíaca 
à injúria isquêmica e podem afetar o desenvolvimento de 
doença cardiovascular, evitando o remodelamento cardíaco 
pós-infarto e a iminente insuficiência cardíaca crônica.29 

Comparando-se as duas abordagens dietéticas, alguns estudos 
mostraram que a restrição calórica pode exercer seus efeitos 
benéficos primariamente através da redução do estresse 
oxidativo, enquanto que os ciclos de jejum/realimentação 
podem atuar primariamente através do mecanismo de 
resistência ao estresse,40 que pode ter efeito cardioprotetor.

Limitações do estudo
Este estudo não investigou a atividade e a expressão 

das proteínas reguladoras do trânsito de Ca2+ conhecidas 
por afetar a contração e o relaxamento miocárdico.  
Além disso, este estudo não avaliou o envolvimento das 

citocinas anti-inflamatórias, a produção de radicais livres e a 
resposta celular ao estresse, que poderiam auxiliar a consolidar 
os efeitos benéficos do jejum intermitente.

Conclusão
Ciclos de jejum/realimentação promovem efeitos benéficos 

cardíacos e atenuam o dano miocárdico causado por RC 
em SHR, contribuindo para reduzir o risco cardiovascular 
e os prejuízos morfológicos. Além disso, o ciclo de jejum/
realimentação promove leve melhora do trânsito do Ca2+ e do 
sistema beta-adrenérgico.
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Resumo

Fundamento: O controle da raiva mostrou-se significativamente mais baixo em pacientes com doença arterial 
coronariana (DAC), independentemente dos fatores de risco tradicionais conhecidos, da ocorrência de eventos prévios, 
ou de outros aspectos da raiva em estudo prévio do nosso grupo.

Objetivo: Avaliar a associação entre raiva e DAC, sua evolução clínica e preditores de baixo controle de raiva em 
mulheres submetidas a coronariografia.

Métodos: Trata-se de estudo de coorte prospectivo. Avaliou-se raiva com o Inventário de Expressão de Raiva como Estado 
e Traço de Spielberger (STAXI). Todas as mulheres agendadas para realização de angiografia coronariana durante o período 
de estudo foram abordadas consecutivamente. Definiu-se DAC como estenose de uma artéria coronária epicárdica ≥ 50%.

Resultados: Este estudo incluiu 255 mulheres, que foram divididas em dois grupos, acima e abaixo da média do controle de 
raiva (26,99). Aquelas com controle abaixo da média eram mais jovens e tinham história familiar de DAC. As pacientes foram 
seguidas por 48 meses para verificar a ocorrência de eventos cardiovasculares maiores.

Conclusão: As mulheres com DAC submetidas a coronariografia apresentaram menor controle de raiva, que se associou 
com idade e história familiar de DAC. No seguimento clínico, a sobrevida livre de evento não diferiu significativamente 
entre pacientes com controle de raiva acima da média e aquelas com controle abaixo. (Arq Bras Cardiol. 2018; 
111(3):410-416)

Palavras-chave: Ira; STAXI; Inventário de Personalidade; Doença da Artéria Coronariana/mortalidade.

Abstract
Background: Anger control was significantly lower in patients with coronary artery disease (CAD), regardless of traditionally known risk factors, 
occurrence of prior events or other anger aspects in a previous study of our research group.

Objective: To assess the association between anger and CAD, its clinical course and predictors of low anger control in women submitted to 
coronary angiography.

Methods: This is a cohort prospective study. Anger was assessed by use of Spielberger’s State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI). Women were 
consecutively scheduled to undergo coronary angiography, considering CAD definition as ≥ 50% stenosis of one epicardial coronary artery.

Results: During the study, 255 women were included, being divided into two groups according to their anger control average (26.99).  
Those with anger control below average were younger and had a family history of CAD. Patients were followed up for 48 months to verify the 
occurrence of major cardiovascular events.

Conclusion: Women with CAD undergoing coronary angiography had lower anger control, which was associated with age and CAD 
family history. On clinical follow-up, event-free survival did not significantly differ between patients with anger control above or below 
average. (Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):410-416)

Keywords: Anger; STAXI; Personality Inventory; Coronary Artery Disease/mortality.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
As doenças cardiovasculares (DCV) permanecem a 

principal causa de morbimortalidade entre as mulheres em 
vários países, como EUA e Brasil, e ocorrem mais mortes 
por DCV (41,3%) do que as próximas sete causas de morte 
combinadas, havendo um risco seis vezes maior de se morrer 
por DCV do que por câncer de mama, principal preocupação 
entre as mulheres.1 Existem diferenças específicas de gênero 
quanto à apresentação, fisiopatologia e resultados clínicos; 
contudo, conforme observado por Shivpuri S. et al.2, 
em uma metanálise apenas 5 dos 21 estudos continham 
informações específicas do sexo feminino e poucos relatavam 
as diferenças de gênero.2-4

Dados recentes mostram um aumento significativo na 
incidência de doença cardiovascular e mortes entre mulheres de 
45 a 54 anos de idade, ao contrário do declínio observado como 
propensão global e nacional.2,5 De acordo com a American Heart 
Association, as mulheres apresentam piores perfis de fatores de 
risco e maior mortalidade entre as mais jovens comparadas com 
as mais velhas, além de altas taxas de mortalidade intra-hospitalar, 
precoce e tardia em comparação com os homens.2,6-11  
Há evidências crescentes de que fatores psicológicos e estresse 
emocional, tais como raiva e hostilidade, podem interferir 
nos comportamentos de saúde e influenciar o início e o curso 
clínico da doença isquêmica do coração.2 Em nível biológico, 
a emoção da raiva pode levar ao aumento crônico dos níveis 
de catecolaminas, o que provoca uma resposta inflamatória, 
gerando aumento dos níveis de interleucina-6,12 conduzindo à 
progressão da aterosclerose e, eventualmente, à manifestação 
clínica de doenças cardiovasculares.13-15

Em estudo prévio, encontramos que o controle da raiva 
foi significativamente mais baixo em pacientes com doença 
arterial coronariana (DAC), independentemente de fatores 
de risco tradicionalmente conhecidos, ocorrência de eventos 
prévios, ou outros aspectos da raiva.16

Este estudo objetivou avaliar a associação entre raiva e 
DAC, a evolução clínica e os preditores de baixo controle da 
raiva em mulheres submetidas à cineangiocoronariografia.

Métodos

Pacientes
Este foi um estudo de coorte prospectivo. Todas as mulheres 

agendadas para realização da angiografia coronariana eletiva 
por suspeita de DAC durante o período de estudo foram 
abordadas consecutivamente. Foram incluídas mulheres acima 
de 18 anos, as quais assinaram o termo de consentimento livre 
e esclarecido. Os critérios de exclusão foram a indicação de 
cateterismo para valvopatia, cardiopatia congênita, doenças 
graves com expectativa de vida < 6 meses, estenose aórtica 
severa e fração de ejeção < 30%. O projeto foi submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, estando de 
acordo com a Declaração de Helsinque e com a Resolução 
466/12 do Conselho Nacional em Saúde.

Angiografia coronariana
Os procedimentos de angiografia coronária foram realizados 

pela técnica de Judkins. Todas as análises angiográficas foram 

realizadas em pelo menos duas visualizações, sendo a gravidade 
das lesões obstrutivas coronarianas avaliada com um sistema 
de calibração digital previamente validado (Siemens AxiomArtis 
- Munique, Alemanha). Nitroglicerina intracoronariana foi 
administrada rotineiramente a uma dose de 100-200 μg antes 
das	medições.	Definiu-se	DAC	como	estenose	≥	50%	em	pelo	
menos uma artéria epicárdica principal.

Avaliação da raiva
A raiva é um estado emocional que varia de intensidade, 

desde um leve aborrecimento ou irritação até a fúria, e flutua 
com o passar do tempo em função do que é percebido como 
injustiça ou frustração.17 A avaliação da raiva foi realizada 
através do Inventário de Expressão de Raiva como Estado 
e Traço de Spielberger (STAXI),17 instrumento traduzido 
para várias línguas, validado no Brasil e recomendado pelo 
Conselho Federal de Psicologia. Compreende 40 afirmativas a 
respeito da intensidade da raiva, como os pacientes costumam 
se sentir e com que frequência experienciam sentimentos de 
raiva. É uma escala Likert de 4 pontos, sendo pontuado da 
seguinte forma: 1 para “quase nunca”; 2 para “algumas vezes”; 
3 para “frequentemente”; e 4 para “quase sempre”. O teste 
é subdividido em subescalas: estado, traço (temperamento 
e reação) e expressão (raiva dentro, raiva fora e controle da 
raiva). O traço da raiva demonstra tendências duradouras 
da personalidade. É avaliado por meio de questões como: 
“Eu me irrito com facilidade”, “Fico irritado(a) quando não 
recebo reconhecimento por ter feito um bom trabalho”.  
A expressão da raiva fornece uma avaliação de como a raiva 
é experimentada: se é suprimida, expressada ou controlada. 
(Exemplos: “Eu guardo as coisas dentro de mim”, “Faço 
coisas como bater com a porta”, “Fervo por dentro, mas não 
demonstro”). Como o estado de raiva avalia a intensidade da 
emoção naquele momento, essa subescala não foi utilizada 
com a amostra de pacientes hospitalizados.

Características clínicas no início do estudo
As características clínicas e socioeconômicas, fatores de 

risco para DAC, história médica pregressa, apresentação 
clínica de DAC e histórico de diagnóstico psicológico foram 
avaliados e incluídos em um banco de dados dedicado. 
A hipertensão foi definida por diagnóstico prévio ou uso 
de anti-hipertensivos. A dislipidemia foi considerada 
presente naqueles com diagnóstico prévio ou uso de drogas 
hipolipemiantes. O diabetes mellitus foi definido pelo uso 
prévio de insulina ou hipoglicemiantes, ou documentada 
glicemia de jejum > 126 mg/dl em duas ocasiões. A história 
prévia de depressão foi definida como a ocorrência de pelo 
menos um episódio depressivo maior que tenha necessitado 
tratamento com antidepressivos.

Desfechos
O desfecho do evento cardiovascular primário foi um 

composto da ocorrência de morte cardiovascular, infarto 
agudo do miocárdio (IAM), revascularização do miocárdio 
ou hospitalização por angina. A morte cardiovascular foi 
definida como qualquer morte por causas cardíacas imediatas 
(IAM, choque cardiogênico, arritmia), ou morte de causa 
desconhecida. O IAM foi considerado presente quando 
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houve: 1) aumento e/ou queda gradual de biomarcadores 
cardíacos (preferencialmente troponina) com pelo menos 
um valor acima do percentil 99 e pelo menos um dos 
seguintes critérios: 1) dor torácica > 10 minutos ou novas 
alterações ST-T ou novo bloqueio do ramo esquerdo; ou  
2)	desenvolvimento	de	ondas	Q	patológicas	(≥	0,03	segundos	
de	duração	e	≥	1	mm	de	profundidade)	em	≥	2	derivações	
precordiais	 contíguas	 ou	≥	 2	 derivações	 de	membros	
adjacentes; ou 3) evidência de perda de miocárdio viável ou 
nova anormalidade de movimento da parede regional em 
qualquer exame de imagem. A revascularização miocárdica 
incluiu intervenção coronária percutânea primária (ICPp) ou 
cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) que ocorreu 
após a entrada no estudo. A hospitalização por angina foi 
definida pela admissão hospitalar por mais de 24 horas para 
avaliar ou tratar a dor torácica cardíaca, sem ocorrência de 
IAM ou necessidade de revascularização miocárdica.

Seguimentos
As participantes foram acompanhadas durante 48 meses, 

através de consultas e contatos telefônicos, para verificar a 
ocorrência de eventos cardiovasculares maiores (ECVM), 
definidos como morte cardiovascular, IAM, revascularização 
do miocárdio (por CRM ou ICP) e hospitalização por angina 
> 24 horas.

Análise estatística e justificação do tamanho da amostra
O tamanho da amostra foi calculado com um poder de 80, 

α de 0,05 e um intervalo de confiança de 95%. Pelo menos 
250 indivíduos seriam necessários para detectar um risco relativo 
de 1,60,18 considerando a incidência de ECVM de 30% no 
grupo total de mulheres. As variáveis contínuas foram expressas 
como média ± desvio-padrão, e as variáveis categóricas 
foram expressas em número absoluto e porcentagem.  
As características das pacientes com DAC foram comparadas 
àquelas de pacientes sem DAC, utilizando o teste t de Student 
para amostras independentes para variáveis contínuas e o teste 
Qui-quadrado para valores categóricos. Da mesma forma, as 
mulheres foram divididas em dois grupos, acima e abaixo da 
média (26,99), e suas características demográficas, fatores de 
risco, história pregressa e escores do STAXI foram comparados 
com o teste t de Student ou com o Qui-quadrado. O alfa de 
Cronbach foi utilizado para avaliar a consistência interna das 
subescalas STAXI. O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado 
para verificação da normalidade da distribuição dos escores. 
Análise de regressão logística múltipla foi utilizada para avaliar as 
variáveis associadas à DAC e ao controle da raiva na angiografia 
basal. As curvas de Kaplan-Meier e o teste log-rank foram 
utilizados para comparar a sobrevida livre de eventos entre 
pacientes com escore de controle da raiva acima e abaixo da 
média da amostra. Para todos os testes, um valor de p < 0,05 
foi considerado estatisticamente significativo. Todos os dados 
foram registrados em banco de dados do Excel e analisados 
com o pacote estatístico SPSS, versão 24.0 para Windows.

Resultados
Entre 29/11/2009 e 03/02/2010, foram incluídas 

255 participantes. A Tabela 1 apresenta os resultados de 
acordo com a presença de DAC, história clínica e diferentes 

subescalas do STAXI. As pacientes com DAC apresentaram 
mais antecedentes de procedimentos cardíacos (CRM e ICPp) 
e menor média no controle da raiva do que pacientes sem 
DAC. Essas últimas eram mais frequentemente casadas do que 
aquelas com DAC. Outros fatores de risco, história médica 
prévia e subescalas de raiva não apresentaram diferenças 
significativas. Na regressão logística múltipla (Tabela 2), 
encontramos baixo controle de raiva, histórico prévio de CRM 
ou ICP e estado civil relacionado à DAC.

As pacientes foram acompanhadas por 48 [39-49] meses 
para verificar a ocorrência de ECVM. Da amostra inicial 
de 255 pacientes, não foi possível entrar em contato com 
10 mulheres (3,9%), totalizando 245 participantes, 89 com 
controle de raiva abaixo da média e 156, acima da média.  
A Tabela 3 apresenta as características basais das pacientes 
quanto ao controle da raiva, mostrando 36,3% das mulheres 
com controle da raiva abaixo da média e 63,7%, acima da 
média. Foi possível observar que aquelas com controle da raiva 
abaixo da média eram mais jovens (58,1 ± 8,9 vs 62,2 ± 10,9, 
p < 0,001) e apresentavam maior prevalência de história 
familiar de DAC (53,9% vs 29,5%, p < 0,001) do que aquelas 
com controle da raiva acima da média. Outras características 
como peso, diabetes, eventos coronarianos anteriores (IAM, ICP, 
CRM) e outros fatores de risco não foram diferentes entre os dois 
grupos. Entretanto, as pacientes com controle de raiva abaixo 
da média apresentaram uma tendência à menor prevalência 
de hipertensão (p = 0,09) e de CRM prévia (p = 0,11).  
Na regressão logística (Tabela 4), apenas a idade e os 
antecedentes familiares de DAC foram preditores de baixo 
controle da raiva. Conforme a Figura 1, não houve diferenças 
significativas na sobrevida livre de eventos entre pacientes com 
controle de raiva abaixo e acima de 27 pontos (p = 0,62).

Discussão
Com o presente estudo, foi possível identificar que o 

baixo controle da raiva mostrou associação com a DAC 
angiograficamente detectada. Em nosso estudo, encontramos 
uma maior porcentagem de pacientes casadas no grupo sem 
DAC, indicando a importância do suporte social na adesão 
e na assistência à saúde.19 As mulheres que apresentaram 
baixo controle da raiva tinham história familiar positiva para 
a DAC e eram mais jovens. Este estudo corrobora o estudo 
de Haukalla et al.,20 que verificou que indivíduos com menor 
índice de controle de raiva apresentaram maior risco para a 
primeira incidência de doença cardiovascular fatal e não fatal 
do que aqueles com maior pontuação.

Nessa amostra, as mulheres com baixo controle de raiva 
eram mais jovens. Essa característica pode ser interpretada no 
sentido de que as relações sociais, com o avanço da idade, são 
moduladas através da regulação emocional, o que significa que, 
com o passar do tempo e, posteriormente, com o processo 
de envelhecimento, aprendem-se formas mais apropriadas 
de se comportar socialmente, exercendo mais controle sobre 
as emoções e reações.21 Conforme a teoria da seletividade 
socioemocional de Cartensen, com a progressão da idade, 
surge uma tendência para uma maior valorização dos conteúdos 
emocionais positivos e de evitação de estados emocionais 
negativos, em função da adaptação e das alterações de eventos 
de vida vivenciadas em contextos sociais.22,23
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Tabela 1 – Características clínicas, história médica e escalas STAXI de acordo com a presença de doença arterial coronariana

Características DAC n= 115 (45,1%) Sem DAC n = 140 (54,9%) Total: 255 p*

Idade (anos), média ± DP 61,0 ± 10,5 60,5 ± 9,7 0,65

Brancas, n (%) 97 (85,1) 111 (79,9) 0,27

Casadas, n (%) 50 (43,5) 81 (57,9) 0,02

Anos de estudo, anos 6,2 ± 5,4 5,9 ±4,4 0,65

Trabalho atual, n (%) 26 (22,6) 28 (20,0) 0,61

Morando sozinha, n (%) 28 (24,3) 32 (22,9) 0,78

Fatores de Risco

Hipertensão, n (%) 102 (88,7) 120 (85,7) 0,48

DM, n (%) 41 (35,7) 20 (27,9) 0,18

Dislipidemia, n (%) 71 (61,7) 73 (52,1) 0,12

Tabagismo, n (%) 28 (24,3) 23 (16,4) 0,11

História familiar de DAC, n (%) 44 (38,3) 52 (37,1) 0,85

Depressão, n (%) 38 (33,0) 55 (39,3) 0,30

IMC (kg/m2), média ± DP 27,6 ± 5,3 28,4 ± 6,0 0,25

História Médica Pregressa

IAM prévio, n (%) 30 (26,1) 27 (19,3) 0,19

ICP prévia, n (%) 19 (16,5) 11 (7,9) 0,03

CRM prévia, n (%) 9 (7,8) 0 (0,0) < 0,001

Subescalas do STAXI

Traço de raiva (pontos), média ± DP 20,0 ± 7,9 20,7 ± 8,5 0,54

Temperamento de raiva (pontos), média ± DP 8,6 ± 4,1 8,4 ± 4,0 0,69

Reação de raiva (pontos), média ± DP 8,0 ± 3,5 8,6 ± 4,2 0,20

Raiva dentro (pontos), média ± DP 16,03 ± 4,26 16,6 ± 5,2 0,34

Raiva fora (pontos), média ± DP 13,2 ± 4,6 12,9 ± 4,0 0,58

Controle da raiva (pontos), média ± DP 26,2 ± 5,00 27,7 ± 3,7 < 0,001

Expressão de raiva (pontos), média ± DP 19,0 ± 10,3 17,8 ± 9,0 0,29

p* ‑ p ≤ 0,05, Teste t de Student ou Qui‑quadrado; DP: desvio‑padrão; DM: diabetes mellitus; DAC: doença arterial coronariana; IMC: índice de massa corporal; 
IAM: infarto agudo do miocárdio; ICP: intervenção coronariana percutânea; CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio.

De acordo com Shirato et al.,24 as diferenças de 
gênero também são evidentes nas taxas de sucesso das 
intervenções aplicadas para melhorar a circulação coronariana 
(revascularização miocárdica). As mulheres submetidas à 
angioplastia coronariana apresentam um excelente prognóstico, 
a longo prazo, após um procedimento bem-sucedido, 

semelhante ao observado em homens. No entanto, as 
complicações relacionadas ao procedimento de ICP e as taxas 
de mortalidade são três vezes maiores nas mulheres quando 
comparadas aos homens.24 Haukalla et al.,20 encontraram que o 
baixo controle de raiva em 10 a 15 anos de seguimento clínico 
previu doença isquêmica do miocárdio em mulheres, mesmo 

Tabela 2 – Relação entre doença arterial coronariana e características basais

Características Coeficiente Beta 95% IC para Coeficiente Beta Total: 255 p *

Baixo controle da raiva 0,15 0,03 – 0,27 0,01

Casada - 0,12 - 0,24 – - 0,01 0,03

ICP prévia 0,14 0,04 – 0,40 0,02

CRM prévia 0,16 0,26 – 0,90 < 0,001

p * ‑ p ≤ 0,05, Teste de Wald; IC: intervalo de confiança; ICP: intervenção coronária percutânea; CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio.
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Tabela 3 – Características clínicas, história médica pregressa e escalas STAXI conforme o controle da raiva em pacientes com 
48 meses de seguimento

Características Controle da raiva abaixo da média 
n = 89

Controle da raiva acima da média 
n = 156 Total: 245 p *

Idade (anos), média ± DP 58,1 ± 8,9 62,2 ± 10,9 0,001

Brancas, n (%) 71 (79,8) 128 (83,1) 0,52

Casadas, n (%) 48 (53,9) 79 (50,6) 0,62

Anos de estudo, anos 6,1 ± 4,9 6,1 ± 4,9 0,97

Trabalho atual, n (%) 20 (22,5) 31 (19,9) 0,63

Morando sozinha, n (%) 20,2 (18) 38 (24,4) 0,46

Fatores de Risco

Hipertensão, n (%) 73 (82,0)  140 (89,7) 0,09

DM, n (%)  33 (37,1) 45 (28,8) 0,18

Dislipidemia, n (%) 49 (55,1)  92 (59,0) 0,55

Tabagismo, n (%)  15 (16,9) 34 (21,8) 0,35

História familiar de DAC, n (%) 48 (53,9) 46 (29,5) < 0,001

Depressão, n (%) 35 (39,3) 55 (35,3) 0,53

IMC (kg/m2), média ± DP 28,4 ± 5,4 27,9 ± 5,9 0,55

História Médica Pregressa

IAM prévio, n (%) 22 (24,7) 34 (21,8) 0,60

ICP prévia, n (%) 8 (9,0) 22 (14,1) 0,24

CRM prévia, n (%) 1 (1,1) 8 (5,1) 0,11

Subescalas do STAXI 

Traço de raiva (pontos), média ± DP 23,67 ± 8,25 18,52 ± 7,53 < 0,001

Temperamento de raiva (pontos), média ± DP 10,20 ± 4,05 7,51 ± 3,74 < 0,001

Reação de raiva (pontos), média ± DP 9,19 ± 4,04 7,81 ± 3,70 0,007

Raiva dentro (pontos), média ± DP 16,85 ± 5,08 16,06 ± 4,65 0,22

Raiva fora (pontos), média ± DP 15,07 ± 4,97 11,81 ± 3,31 < 0,001

Controle da raiva (pontos), média ± DP 22,19 ± 3,66 29,67 ± 1,72 < 0,001

Expressão de raiva (pontos), média ± DP 25,73 ± 9,79 14,21 ± 6,74 <0,001

p* ‑ p ≤ 0,05, Teste t de Student ou Qui‑quadrado; DM: diabetes mellitus; DAC: doença arterial coronariana; IMC: índice de massa corporal; IAM: infarto agudo do 
miocárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio.

após ajuste para variáveis sociodemográficas, outros fatores de 
risco cardiovascular e sintomas de depressão.20 No seguimento 
clínico tardio desse estudo, o baixo controle da raiva não foi 
associado à ocorrência de ECVM combinados, incluindo a 
revascularização miocárdica.

Sabe-se, através da literatura disponível, que a raiva também 
está associada a vários fatores de risco comportamentais, 
como o uso de tabaco, ingestão alimentar inadequada (dieta 
hipercalórica e hipersódica), podendo acarretar, a longo 
prazo, elevação do LDL, hipertensão, diabetes mellitus, 

Tabela 4 – Associação entre controle da raiva e características basais

Características Beta Coeficiente 95% IC para Beta Coeficiente p*

Idade 0,15 0,002 - 0,013 0,01

História familiar de DAC 0,22 0,100 - 0,340 < 0,001

Diabetes mellitus 0,007 - 0,039 - 0,170 0,21

CRM prévia - 0,06 - 0,480 - 0,140 0,27

p * ‑ p ≤ 0,05, Teste de Wald; IC: intervalo de confiança; DAC: doença arterial coronariana; CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio.
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Figura 1 – Curva de sobrevida para eventos cardiovasculares maiores em até 48 meses de seguimento entre mulheres com controle da raiva abaixo e acima da média.
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Observa-se que a curva de sobrevida separa-se entre os 5 e 20 meses, aproximando-se após os 
30 meses de seguimento, de forma que, aqueles que tiveram o controle da raiva abaixo tiveram 
uma sobrevida ao redor de 60% enquanto que os que possuíam os escores acima da média 
apresentaram uma sobrevida em torno dos 66%. (p = 0,62)

Curva de sobrevida conforme o controle da raiva

obesidade, dentre outros fatores de risco cardiovasculares.13,25 
Em um estudo de Pérez-García et al.,26 o mal-estar emocional 
e o relato de sintomas foram positivamente associados à maior 
raiva para dentro e menor controle da raiva, e a prática de 
condutas preventivas estava associada a menor repressão e 
maior controle da raiva, com melhor canalização e regulação 
de sentimentos de raiva. A possibilidade de que esses pacientes 
com baixo controle de raiva também tenham um baixo controle 
sobre outros comportamentos de risco ou usam-nos como 
mecanismo de conforto pode ser considerada, uma vez que 
são descritos os efeitos do bem-estar através de mecanismos 
neuroendócrinos de liberação hormonal, como a serotonina, 
produzindo bem-estar após a ingestão energética, o que seria 
aplicável em situações de estresse/raiva.27

O valor compensatório, cognitivo e afetivo atribuído 
aos alimentos sobrepõe-se ao controle homeostático e 
aos sinais fisiológicos de fome e saciedade que controlam 
a ingestão de alimento e o peso corporal.27,28 Tal processo, 
por sua vez, provocaria, se continuamente evocado, a DAC 
como um fator associado não apenas à emoção da raiva, 
mas a todo o mecanismo inadequado de enfrentamento 
que poderia acompanhá-la.

Forças e limitações
Este estudo tem a sua força na apresentação de uma 

amostra de mulheres, que são geralmente sub-representadas 
em ensaios clínicos. Esse é um recorte do mundo real, com 
poucas perdas por um longo período de acompanhamento. 

As avaliações dos fatores de risco foram feitas com base 
nas entrevistas com as participantes, e pode haver viés de 
informação. Avaliar a raiva e seu controle, mesmo que com 
uma ferramenta desenvolvida para tal, é uma tarefa árdua, 
considerando que os traços de personalidade podem ser 
combinados. Toda pesquisa nessa área é um desafio.

Conclusões
As mulheres com DAC submetidas à angiografia coronariana 

apresentaram uma baixa prevalência de menor controle da 
raiva. O baixo controle da raiva foi associado à idade e 
à história familiar de DAC. No seguimento clínico de até 
48 meses, não houve diferença significativa no tempo livre 
de eventos entre pacientes com escore de controle da raiva 
acima e abaixo da média.
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Há muitos anos relacionam-se os sentimentos negativos 
com malefícios à saúde. O budismo, por exemplo, refere-se à 
raiva como um dos três “venenos da mente” (ganância, raiva e 
loucura).1 Na primeira edição do Circulation, já havia um artigo 
sugerindo a associação entre estresse e doença cardiovascular.2

Nas últimas décadas, vários estudos tentaram correlacionar 
fatores psicossociais como raiva, ansiedade, depressão e 
estresse com doença arterial coronariana (DAC), demonstrando 
o aumento da incidência de DAC em pacientes com maior 
incidência desses quadros psíquicos, por exemplo, com um 
marcado aumento de eventos de infarto agudo do miocárdio 
(IAM) entre 2008 e 2009, nos Estados Unidos, quando houve 
a queda da bolsa de valores.3-5 Esta relação tende a ser 
significativamente mais importante em mulheres, visto que 
fatores como baixo status socioeconômico e dupla jornada 
de trabalho (conciliação de emprego com maternidade), entre 
outros fatores, são mais comuns na população feminina.5 

Mais recentemente, um estudo longitudinal de coorte 
conseguiu demonstrar a associação entre atividade da amídala 
cerebral (área envolvida com as emoções) e o aumento de 
risco de eventos cardiovasculares.6

Um problema importante dos estudos que tentam 
demonstrar objetivamente a relação entre raiva e DAC é 
a dificuldade de se mensurar objetivamente as emoções, 
incluindo a raiva. O estudo publicado nessa edição dos Artigos 
Brasileiros de Cardiologia de Schmidt et al.7 mensura a raiva 
das pacientes analisada por meio do Inventário de Expressão 
de Raiva como estado e traço de Spielberger (STAXI).7 

Este escore é validado no Brasil para análise da raiva, sendo 
inclusive recomendado pelo Conselho Federal de Psicologia, 
e certamente subutilizado em nosso meio.8

Dimsdale, em 2008, em seu brilhante trabalho sobre o 
estado da arte da relação entre estresse psicológico e doença 
cardiovascular, explica que “qualquer pessoa que comece a ler 
os trabalhos que analisam esta associação imediatamente nota 
que parte do problema é que o termo estresse é usado das 
mais variadas formas”, fazendo com que qualquer estudioso 
que queira se aprofundar nessa área tenha que ter cuidado 
com as nuances que envolvem esse assunto.9

O estudo de Schmidt et al.10 também nos mostra que, 
tão importante quanto demonstrar o valor da raiva como 
fator de risco para a presença de DAC, é evidenciar que o 
controle da raiva pode também ter o seu papel, visto que 
o estudo aponta que mulheres que demonstraram menor 
controle da raiva tiveram uma tendência à presença de DAC 
na angiografia coronariana. Porém, esse assunto permanece 
controverso. Uma revisão sistemática de 36 estudos, incluindo 
12.841 pacientes, sendo destes 18 trials que avaliaram o 
controle da raiva, mostrou que não há diminuição de morte 
cardiovascular, nem de necessidade de novas revascularizações, 
quando se implementam estratégias psicoterápicas para 
pacientes com raiva, ansiedade ou depressão. Houve uma 
tendência à diminuição de IAM não fatal no grupo da 
intervenção, mas os 2 maiores trials envolvidos nessa revisão 
foram nulos para esse desfecho.11

Em resumo, ainda precisamos de mais e melhores 
evidências para avaliar se essa milenar relação entre raiva e 
DAC é um fator de risco modificável ou não, e se podemos 
intervir nesses pacientes. O estudo de Schmidt tem grande 
valor por ser um dos poucos que fizeram a diferenciação por 
gênero, que é muito importante na análise dos fatores de 
risco para DAC. A de gênero . E o fato de envolver apenas 
mulheres o torna mais valoroso, visto que é uma população 
frequentemente “esquecida” em estudos prospectivos.  
Além disso, análises prospectivas a esse respeito são sempre 
bem-vindas para melhorar a qualidade dos dados que temos 
até o momento sobre esse tema tão relevante.DOI: 10.5935/abc.20180176
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Resumo
A insuficiência cardíaca predispõe a um risco aumentado 

de infarto cerebral silencioso, e dados relacionados com a 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo ainda são limitados. 
Nosso objetivo foi descrever as características clínicas e 
ecocardiográficas, e os fatores associados com infarto cerebral 
silencioso, em pacientes com insuficiência cardíaca, de acordo 
com os grupos de fração de ejeção do ventrículo esquerdo. 
Realizou-se uma coorte prospectiva, em um hospital referência 
em Cardiologia, entre dezembro de 2015 e julho de 2017. 
Os grupos da fração de ejeção do ventrículo esquerdo foram: 
reduzida	 (≤	 40%),	 intermediária	 (41-49%)	 e	 preservada	
(≥	50%).	Todos	os	pacientes	realizaram	tomografia	de	crânio,	
ecocardiograma transtorácico e transesofágico. Foram estudados 
75 pacientes. Infarto cerebral silencioso foi observado em 14,7% 
da população do estudo (45,5% lacunar e 54,5% territorial), 
tendo sido mais frequente nos pacientes do grupo de fração de 
ejeção do ventrículo esquerdo reduzida (29%) em comparação 
com a intermediária (15,4%; p = 0,005). Não ocorreram casos 
de infarto cerebral silencioso no grupo de fração de ejeção 
do ventrículo esquerdo preservada. Na análise univariada, 
identificou-se associação de infarto cerebral silencioso com 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida (OR = 8,59; 
IC95% 1,71- 43,27; p = 0,009), preservada (OR = 0,05; 
IC95% 0,003-0,817; p = 0,003) e diabetes melito (OR = 4,28; 
IC95% 1,14-16,15; p = 0,031). Em pacientes com insuficiência 
cardíaca e sem diagnóstico clínico de acidente vascular 
cerebral, as frações de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida 
e intermediária contribuíram para ocorrência de infarto 
cerebral silencioso territoriais e lacunares, respectivamente. 
Quanto menor foi a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, 
maior a prevalência de infarto cerebral silencioso.

Introdução
A insuficiência cardíaca (IC) predispõe a um risco 

aumentado de anormalidades cerebrais, dentre elas o infarto 
cerebral silencioso, que é definido pela presença de infartos 
no parênquima encefálico (territorial ou lacunar) verificados 
por meio de métodos de imagem, sem episódio prévio de 
acidente vascular cerebral (AVC) documentado.1,2

Os fatores de risco independentes associados ao AVC 
silencioso na IC geralmente são devido ao comprometimento 
da função ventricular esquerda, aos padrões restritivos de 
enchimento diastólico na ecocardiografia, ao contraste 
ecogênico espontâneo do Átrio Esquerdo (AE) e por lesões 
ateroscleróticas complexas ou calcificadas na aorta.3-5

O AVC isquêmico é uma complicação comum na IC, 
independentemente da fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo (FEVE) preservada (FEVEp) ou FEVE reduzida (FEVEr).5 
A FEVE prediz risco de infartos cerebrais, sobretudo com FEVEr. 
Acredita-se que a redução do fluxo sanguíneo pode favorecer 
a formação de contraste ecogênico espontâneo, trombos 
intracavitários e consequentes eventos cardioembólicos.6 
Entretanto, os dados que explicam o mecanismo do AVC na 
IC em pacientes com FEVEp ainda são limitados,7 e dados 
relacionados ao AVC e à FEVE intermediária são escassos.

O objetivo deste estudo foi descrever as características clínicas 
e ecocardiográficas e os fatores associados com infarto cerebral 
silencioso em pacientes com IC de acordo com os grupos de FEVE.

Métodos
Trata-se de uma coorte prospectiva, realizada em hospital 

de referência no atendimento a pacientes de IC no município 
de Salvador (BA), entre dezembro de 2015 e julho de 
2017. O diagnóstico de IC foi realizado de acordo com as 
recomendações da European Society of Cardiology (ESC),8 
com os pacientes que tinham sinais e sintomas de IC, doença 
cardíaca estrutural relevante (índice de massa corporal do 
Ventrículo	 Esquerdo	−	VE	≥	115	 g	 em	homens	 e	≥	95	 g	
em	mulheres,	ou	dilatação	atrial	 esquerda	≥	40	mm)	e	ou	
anormalidade	diastólica	 (relação	E/A	<	0,75	ou	≥	1,5,	ou	
tempo de desaceleração da onda E < 140 ms). Os grupos da 
FEVE	foram	caracterizados	da	seguinte	forma:	FEVEr	(≤	40%),	
FEVE	 Intermediária	 (FEVEi;	 41-49%)	 e	 FEVEp	 (≥	 50%).9  
O diagnóstico de fibrilação atrial (FA) foi baseado nas 
informações disponíveis no prontuário e no eletrocardiograma.
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Avaliação da tomografia de crânio
A tomografia de crânio foi realizada em todos os pacientes 

para identificação de infartos no parênquima encefálico 
(territorial ou lacunar). Os laudos foram analisados por um 
neurologista, cego para os dados clínicos dos pacientes. 
Esses exames foram realizados em aparelho da Toshiba 
Medical Systems Corporation, 1385 (Shimo Ishigami, 
Otawara-Shi, Tochigi, Japão).

Avaliação do ecocardiograma transtorácico e 
transesofágico

Os exames foram realizados por dois médicos 
ecocardiografistas experientes, conforme recomendações da 
American Society of Echocardiography (ASE).10 Foi utilizado 
equipamento comercialmente disponível (Philips IE33, 
Philips Medical Systems, Andover, MA, Estados Unidos), 
equipado com transdutor de 5 MHZ com sonda transesofágica 
multiplanar. Posteriormente, as imagens foram gravadas em 
pen drive e revisadas por um médico ecocardiografista.

As medidas analisadas pelo ecocardiograma transtorácico 
(ETT) foram: diâmetro diastólico e sistólico do VE, diâmetro 
anteroposterior do AE, diâmetro da raiz da aorta, espessura 
do septo interventricular e da parede posterior. Essas análises 
foram obtidas nos planos paraesternal eixo curto e paraesternal 
eixo longo, utilizando-se o modo M. O cálculo da FEVE se 
deu pelo método de Simpson biplanar modificado do VE.

Para realização das imagens do ecocardiograma 
transesofágico (ETE), o paciente foi colocado em uma posição 
de decúbito lateral esquerdo, e o braço esquerdo foi estendido 
sobre a cabeça. Os exames foram realizados sob anestesia 
tópica com xilocaína spray a 10% e sob sedação endovenosa. 
Foi verificada a presença de contraste ecogênico espontâneo e 
de trombos intracavitários. O trombo intracavitário foi definido 
como uma massa ecodensa intracardíaca, e o contraste 
ecogênico espontâneo foi diferenciado pelo seu movimento 
em redemoinho típico, lembrando fumaça.11

Análise estatística
Os dados coletados foram processados pelo Statistic Program 

for Social Sciences (SPSS), versão 21.0. Para análise dos dados, 
foi utilizada a estatística descritiva (proporções e medidas 
de tendência central), média e desvio padrão. No teste de 
normalidade, foi utilizado Kolmogorov-Smirnov. As médias e 
proporções foram avaliadas pelo teste t de Student, conforme a 
distribuição da variável. Aplicou-se o teste do qui quadrado de 
Pearson ou teste exato de Fisher para medidas de associação. 
Os valores foram considerados estatisticamente significantes 
quando p ≤ 0,05 e intervalo de confiança ≥ 95%.

Resultados
Foram estudados 75 pacientes. As comparações dos 

parâmetros clínicos e ecocardiográficos estão descritos na tabela 1. 
A média da FEVE foi 46 ± 16,5%. Observaram-se contraste 
ecogênico espontâneo e trombos intracavitários no grupo de 
FEVEr (19,3%), seguido do de FEVEi (15,3%) e do de FEVEp 
(9,6%). O infarto cerebral silencioso foi observado em 14,7% 

da população do estudo (45,5% lacunar e 54,5% territorial), 
tendo sido detectado com maior frequência nos pacientes do 
grupo de FEVEr (29%) em comparação com a FEVEi (15,4%;  
p = 0,005). Não ocorreram casos de infarto cerebral 
silencioso no grupo de FEVEp. Na análise univariada, 
identificou-se associação de infarto cerebral silencioso com 
FEVEr (Odds Ratio	−	OR	=	8,59;	Intervalo	de	Confiança	de	
95%	−	IC95%	1,71-43,27;	p	=	0,009)	e	FEVEp	(OR	=	0,05;	
IC95% 0,003-0,817; p = 0,003). Não houve associação com 
FEVEi (OR = 1,07; IC95% 0,20-5,65; p = 0,936). Identificou-se 
também a associação de infarto cerebral silencioso com 
diabetes melito (OR 4,28; IC95% 1,14-16,15; p = 0,031).

Discussão
Em nosso estudo, os pacientes com FEVEr tiveram infarto 

cerebral silencioso em região territorial, e aqueles com 
FEVEi tiveram infarto cerebral silencioso do tipo lacunar.  
Não houve infarto cerebral silencioso em pacientes com FEVEp. 
Evidenciou-se que quanto menor a FEVE, maior a prevalência 
de infarto cerebral silencioso. Estudo prévio demonstrou que 
valores reduzidos de FEVE estão associados a pacientes com 
AVC silencioso (p = 0,030).12

A prevalência do infarto cerebral silencioso neste estudo 
foi considerada pequena, se comparada a de outros estudos 
com pacientes com IC. Em estudo com 117 pacientes com 
IC avaliados para transplante cardíaco, a prevalência de 
AVC isquêmico foi de 34%.13 No estudo de Kozdag et al.,12 
com 72 pacientes com cardiomiopatia dilatada isquêmica, 
a prevalência de infarto cerebral silencioso foi de 39%. 

Entretanto, vale ressaltar que a alta prevalência de infartos 
silenciosos nestes estudos foi provavelmente o resultado do 
aumento da gravidade da IC nas populações estudadas.

 Outro achado importante foi a associação do diabetes 
melito com infarto cerebral silencioso. Chen et al.,14 
identificaram que anormalidades no enchimento diastólico 
precoce do VE são comumente observadas nos pacientes 
diabéticos, e o mecanismo proposto inclui, dentre outros 
fatores, a doença microvascular, o que pode justificar os dados 
encontrados em nosso estudo.

Nos pacientes com FEVEi foi prevalente o infarto cerebral 
silencioso lacunar, geralmente associado à doença cerebral 
de pequenos vasos, mas eventualmente de etiologia 
embólica.15 Em recente estudo, demonstrou-se claramente 
que as características clínicas da FEVEi são intermediárias 
entre FEVEp e FEVEr, ou perto da FEVEp ou da FEVEr, e 
sugerem que FEVEi é um estágio de transição da FEVEp 
para FEVEr, ou da FEVEr para FEVEp, ao invés de uma classe 
distinta da IC.16 No entanto, os dados ainda são limitados a 
respeito destes pacientes.

Os pacientes do grupo de FEVEp não apresentaram infarto 
cerebral silencioso, ao contrário de um estudo sobre grupos 
de FEVE, no qual as taxas de AVC ou acidente isquêmico 
transitório foram ligeiramente maiores em pacientes com 
FEVEp vs. pacientes com FEVEr e FEVEi. Vale mencionar que a 
FA foi mais comum nestes pacientes com FEVEp, embora a FA 
estivesse associada ao aumento do risco de AVC ou acidente 
isquêmico transitório, independentemente da FEVE.17
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Tabela 1 – Comparação de parâmetros clínicos e ecocardiográficos entre os grupos de pacientes com insuficiência cardíaca com e sem 
infarto cerebral silencioso

Parâmetros População n = 75
Infartos cerebrais silenciosos

Valor de p*
Sim (n = 11) Não (n = 64)

Idade, anos) 61,8 ± 10,6 62,5 ± 9,1 61,7 ± 10,9 0,817

Sexo masculino 42 (56) 9 (81,8) 33 (51,6) 0,062

Hipertensão arterial 60 (80) 8 (72,7) 52 (81,3) 0,514

Diabetes melito 20 (26,7) 6 (54,5) 14 (21,9) 0,024

Doença isquêmica do coração 47 (62,7) 9 (81,8) 38 (59,4) 0,155

FA permanente 13 (17,3) 3 (27,3) 10 (15,6) 0,346

Classe NYHA=

I 20 (26,7) 2 (18,2) 18 (28,1) 0,491

II 41 (54,7) 7 (63,6) 34 (53,1) 0,518

III 14 (18,7) 2 (18,2) 12 (18,8) 0,964

Etiologia da IC

Idiopática 33 (44) 3 (27,3) 30 (46,9) 0,226

Chagásica 27 (36) 5 (45,5) 22 (34,4) 0,479

Isquêmica 10 (13,3) 2 (18,2) 8 (12,5) 0,609

Hipertensiva 3 (4) 1 (9,1) 2 (3,1) 0,351

Valvar 1 (1,3) - 1(6,9) 0,676

Reumática 1 (1,3) - 1 (1,6) 0,676

Subgrupos de FEVE

Reduzida (≤ 40%) 31 (41,3) 9 (81,8) 22 (34,4) 0,003

Intermediária (41-49%) 13 (17,3) 2 (18,2) 11 (17,2) 0,936

Preservada (≥ 50%) 31 (41,3) 0 (0) 31 (48,4)

Dados ecocardiográficos

Diâmetro AE, mm 43,9 ± 8,9 46,2 ± 10,6 42,9 ± 8,5 0,264

Dilatação do VE 31 (41,3) 8 (72,7) 23 (35,9) 0,022

Trombos intracavitários/contraste ecogênico espontâneo

Trombos intracavitários/contraste ecogênico espontâneo em AE 9 (12,1) 1 (9,1) 8 (12,5) 0,552

Trombos intracavitários/contraste ecogênico espontâneo em AAE 2 (2,6) 1 (9,1) 1 (1,6) 0,351

Medicações

Aspirina 41 (54,7) 6 (54,5) 35 (54,7) 0,993

Varfarina 13 (17,3) 1 (9,1) 12 (18,8) 0,434

NACO 6 (8) 2 (18,2) 4 (6,3) 0,178

Resultados expressos como média ± desvio padrão ou n (%). *Teste t de Student para variáveis categóricas e qui‑quadrado de Pearson para variáveis contínuas. 
FA: fibrilação arterial; NYHA: New York Heart Association; IC: insuficiência cardíaca; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo; VE: ventrículo 
esquerdo; AAE: apêndice atrial esquerdo; NACO: novos anticoagulantes orais.

Conclusão
Em pacientes com insuficiência cardíaca e sem diagnóstico 

clínico de acidente vascular cerebral, as frações de ejeção do 
ventrículo esquerdo reduzida e intermediária contribuíram 
para a ocorrência de infarto cerebral silencioso territorial e 
lacunar, respectivamente. Na fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo preservada, não houve prevalência de infarto 

cerebral silencioso; fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
reduzida e diabetes melito foram associados com infarto 
cerebral embólico e, quanto menor a fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo, maior a prevalência de infarto cerebral 
silencioso. Novos estudos são necessários para elucidar os 
mecanismos de infarto cerebral silencioso nos grupos de fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo.
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A revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia (ABC) é 
a publicação científica oficial da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC) desde 1948. Desde suas origens, a revista 
ABC tem publicado ininterruptamente artigos em diversas 
temáticas cardiovasculares, sendo o principal órgão de 
divulgação da atividade científica cardiológica no Brasil e 
demais países lusófonos. Atualmente, os artigos são publicados 
integralmente em dois idiomas (inglês e português) e, a partir 
de 1950, indexados às principais bases de dados internacionais 
(Institute of Scientific Information - ISI Web of Science; 
Cumulated Index Medicus - MEDLINE; Pubmed Central; 
EMBASE; SCOPUS; SCIELO e LILACS).1

A editora Thomson Reuters, que possui a base estatística 
Journal Citation Reports (JCR), desenvolveu o conceito de 
fator de impacto em 1955, com o intuito de fornecer um 
instrumento que permite, comparativamente e de maneira 
quantitativa, avaliar o desempenho de publicações científicas. 
Ele se baseia na divisão do número de citações dos artigos 
de uma revista (acadêmica ou técnica) inserida na base de 
dados do ISI, dividido pelo que total de artigos publicados 
nessa revista nos dois anos anteriores. Essas estimativas 
alcançam cerca de 3300 periódicos, 200 áreas temáticas ou 
especialidades e 100 países.2

O fator de impacto é uma forma métrica de avaliação da 
revista, de grande influência para os pesquisadores escolherem o 
melhor periódico a ser publicado. Entretanto, sua validade como 
indicador do impacto científico vem sendo frequentemente 
questionada, entre outros motivos, devido à autocitação dos 
periódicos de forma intencional para elevação o fator de 
impacto.3 O superuso da prática de autocitação é condenável 
e, como punição, levou 5 revistas brasileiras a serem excluídas 
por um ano, em 2013, da JCR.4 Portanto, é fundamental que 
sistemas eficientes de vigilância de tal prática sejam desenvolvidos 
e implementados pelas revistas científicas que desejam se alinhar 
aos preceitos éticos recomendados pela comunidade científica.

 Para tal, desenvolvemos um modelo original de governança 
de autocitação de publicações científicas, mediante análise 
dos ABC entre os anos 2000 a 2016 no que concerne ao 
referencial bibliográfico interno, conhecido como autocitação, 
válido para o cômputo do fator de impacto.

A pesquisa foi realizada por intermédio do banco de dados 
dos ABC (http://www.arquivosonline.com.br). Os critérios 
de inclusão foram o período de 2000 a 2016, e os textos 
classificados como “artigos originais”. Com o intuito de evitar 
heterogeneidade de dados ou eventual viés de publicação, 
matérias classificadas como “editorial”, “cartas ao editor”, 
etc., foram excluídas na pesquisa. Os artigos originais foram 
classificados por mês, ano, número total de referências, 
número de referências de artigos publicados nos ABC e 
número de referências “válidas” para o cômputo do fator de 
impacto, isto é, até dois anos antes da publicação vigente.

Análise de tendências temporais foram realizadas para o 
número de publicações “válidas” para o cômputo do fator de 
impacto, assim como sua relação com o número de citações 
de artigos da mesma revista e o número total de referências. 
O pressuposto de estabilidade temporal foi avaliado mediante 
regressão do tipo “rolling window” (regressão em janela de 
rolamento), cujos parâmetros foram periodicidade mensal, 
amostragem não recursiva (ou seja, o tamanho da janela é fixo), 
janela de sobreposição de subamostras com extensão semestral 
além do tamanho da amostra, fixado em 1875, dos “artigos 
originais” publicados entre janeiro/2000 a dezembro/2016 nos 
ABC. A regressão tipo “rolling window” foi aplicada em modelo de 
análise de dados contáveis, do tipo Poisson, tendo como variável 
dependente o número mensal de referências “válidas” para a 
contagem do fator de impacto, e variável independente o total 
mensal de referências bibliográficas. Os coeficientes obtidos para 
sucessivos intervalos de seis meses foram exponenciados com o 
intuito de representar o “tamanho do efeito” de séries temporais 
sob a forma de razão de taxa de incidência ou “incidence rate 
ratio” (IRR). Valores próximos a 1 (com margem de erro estimada 
em 5%) para um determinado período significam ausência de 
efeito. Valores inferiores a 1 indicam redução e superiores a 1 
sugerem incremento da taxa de incidência com referências válidas.

Com o intuito de avaliar potencial influência entre 
volumes próximos ou distantes, tendências prévias, 
previsões futuras, preferência por determinadas épocas do 
ano e processos estacionários, foram selecionados modelos 
autorregressivos integrados de média móvel (ARIMA, ou 
seja, autoregressive integrated moving average) de acordo 
com pré-estimativas e pós-estimativas.
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As pré-estimativas foram avaliadas mediante periodogramas, 
correlogramas, gráficos de autocorrelação parcial e total 
com intervalos de confiança a 95% baseados no teste Q 
ou “portmanteau” e teste B de Bartlett. As pós-estimativas 
foram avaliadas mediante cálculo do AIC, isto é, critério de 
informação de Akaike e filtros (“smoothers”) de identificação 
de ruído branco gaussiano (“white noise”) em gráficos de séries 
temporais. Esses caracterizam-se pela tendência à simetria, 
ausência de correlação com tempos diferentes, e presença 
de processos estacionários. Apresentou-se o resultado do 
modelo ARIMA com base nos operadores de tempo usados 
na investigação do melhor desempenho, tais como o retardo 
(“lag”), o avanço (“lead”) e a diferença.

A condição de estabilidade dos parâmetros selecionados 
no modelo ARIMA foi avaliada mediante a estimativa dos 
autovalores “eigenvalues” e sua disposição gráfica dentro 
dos limites do círculo da raiz inversa dos polinomiais ARIMA.  
O valor de p bicaudal inferior a 0,05 foi considerado o critério 
de significância estatística. O programa estatístico Stata (versão 
14,2) foi utilizado para todas as estimativas. A seguir, os 
resultados da análise, divididos em etapas:

Etapa 1. Foram avaliados 1875 artigos, representando a 
totalidade dos “artigos originais” publicados entre 2000 a 2016 
nos ABC. Na tabela 1, para cada ano, estão apresentados o 
número de referências por artigo, o número de referências 
de artigos anteriormente publicados nos ABC e o número de 
referência válidas para o cômputo do fator de impacto, em 
média e desvio-padrão.

Etapa 2. As análises numérica e gráfica das autocorrelações 
não apresentaram resultados compatíveis com tendências 
temporais, periódicas ou sazonais. Igualmente, o teste Q 
ou “portmanteau” apresentou resultado compatível com a 
presença de “ruído branco” tanto em modelos sem a inclusão 
de “lags” quanto em modelos com a inclusão de até 20 “lags” 
(p = 0.49 e p = 0,27, respectivamente), ou seja, ocorreu 
alternância aleatória do sinal, sem tendências temporais ou 
fenômenos autoregressivos associados a essa variação.

Etapa 3. Modelos ARIMA de regressão foram testados.  
O modelo com resultado nos testes de adequação, produzindo 
valores mais baixos de AIC, utilizou os parâmetros “p” (ou 
extensão de “lags”) = 6, “d” (ou “diferença”) de primeira 
ordem = 1 e “m” (ou corte após defasagem em “leads”) = 3. 
Todos os coeficientes apresentaram valores de p superior a 
0,05, incluindo a diferença de primeira ordem e o sigma, que 
testa a hipótese de a variância nas séries temporais não ser 
diferente de zero. A estabilidade do modelo foi considerada 
satisfatória do ponto de vista numérico, por apresentar 
autovalores inferior a 1 em número absoluto, e do ponto de 
vista gráfico, por apresentar a raiz inversa dos polinomiais 
dentro do círculo especificado.

Etapa 4. A regressão em janela de rolamento (“rolling 
window”) teve como parâmetro uma janela de 6 meses, 
sequencial. Aplicou-se um modelo de análise de dados 
contáveis, tipo Poisson, com estimativa “robusta” de variância 
e covariância. Na figura 1, observam-se a distribuição da IRR 
de referências “válidas” para o cômputo do fator de impacto. 

Tabela 1 – Valor médio e desvio-padrão dos artigos computados entre 2000 a 2016, com relação ao número total de referências por artigo, 
número de referências de artigos publicados nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia (ABC), e número de referências válidas para o cômputo 
do fator de impacto

Ano Referências por artigo DP* Referências de artigos ABC DP* Referências de impacto DP*

2000 28,11 2,01 1,29 0,28 0,00 0,00

2001 28,06 1,85 1,21 0,21 0,06 0,02

2002 29,44 1,52 1,18 0,22 0,18 0,07

2003 29,29 1,52 1,18 0,22 0,18 0,07

2004 29,14 1,25 1,14 0,18 0,19 0,05

2005 31,32 1,52 1,36 0,20 0,06 0,02

2006 30,25 1,01 1,38 0,16 0,20 0,42

2007 27,88 0,70 1,54 0,17 0,30 0,04

2008 25,85 0,81 1,30 0,17 0,35 0,07

2009 27,27 0,72 1,92 0,20 0,39 0,07

2010 29,07 0,55 2,00 0,16 0,31 0,04

2011 29,24 0,89 1,47 0,18 0,46 0,07

2012 29,19 0,75 2,00 0,20 0,50 0,06

2013 28,41 0,75 1,92 0,19 0,30 0,05

2014 29,70 0,84 2,11 0,24 0,31 0,07

2015 29,23 0,84 1,59 0,20 0,38 0,08

2016 29,17 0,84 1,65 0,22 0,46 0,09

Média geral 28,87 0,24 1,61 0,04 0,30 0,01

*DP: desvio padrão.
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Figura 1 – Valores de Razão da Taxa de Incidência (IRR) para o número de autocitações nos anos 2000 a 2016. Nota: resultados a partir de 2001, pois o ano de 2000 
foi utilizado para deflagrar o algoritmo de regressão em janela rolante.
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Taxas de IRR em torno de 1 indicam ausência de volatilidade, 
ou seja, considerando o número total de referências, a taxa de 
referências “válidas” não se alterou significativamente durante 
toda a extensão do período de análise. Portanto, o padrão de 
referenciamento bibliográfico se manteve inalterado ao longo 
dos últimos 17 anos. No gráfico 1, é possível observar que 
a extensão do IRR manteve-se à margem de 5%, variando 
aproximadamente de 0,98 a 1,04 entre os anos de 2000 a 2016.

A avaliação de séries temporais ao longo de 17 anos permitiu 
detalhar os parâmetros de distribuição de referenciamento e 
mapear o padrão de autocitação, dados que podem servir de 
base para comparações entre periódicos diferentes ou com o 
mesmo periódico, em edições futuras. O principal achado foi 
a demonstração de um padrão “estacionário” de autocitação 
no referenciamento de artigos originais publicados nos ABC e 
válidos para o cômputo do fator de impacto, entre os anos 2000 
a 2016. Esse fato sugere que os ABC não aderiram à tentação 
de aumentar levianamente o fator de impacto estimulando a 
prática da autocitação de seus artigos científicos.

No Brasil, existe um conjunto de procedimentos utilizados 
nos Programas de Pós-Graduação pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do 
Ministério da Educação, para estratificação da qualidade da 
produção intelectual dos programas Stricto Sensu (mestrado 
profissional, mestrado acadêmico e doutorado), a classificação 
Qualis. Essa classificação para uma mesma revista, difere de 
acordo com a área temática. O critério para a classificação 
Qualis é o valor do fator de impacto, mais precisamente, 
um valor de corte, que define as diferentes categorias.5  
Essa classificação está disponível na Plataforma Sucupira.6

Os ABC são indexados de acordo com parâmetros formais 
de avaliação do periódico científico, tais como formato, 
existência de número de registro no International Standard 
Serial Number (ISSN), periodicidade, conteúdo científico 

representativo, corpo editorial qualificado, revisão feitas por 
pares (“peer review”), além de conformidade com as normas 
da Organização Mundial dos Editores Científicos (WAME), 
outrora denominada de grupo de Vancouver. É também 
levado em consideração a inserção do periódico nas bases 
de dados da National Library of Medicine, Pub Med/Medline, 
ISI e SciELO, Lilacs e dentre outras.5,7

O primeiro cálculo do Fator de Impacto dos ABC, 
realizado pelo Journal of Citation Report da Thomson 
Reuters, ocorreu em 2010, e foi igual a 1,315. Desde então, 
os valores deste índice bibliométrico, documentado pela 
base de dados da Web of Science (ISI), confirmaram o grau 
de relevância científica e o escopo dos estudos realizados no 
Brasil, bem como daqueles realizados internacionalmente e 
publicados na revista. As classificações colocam os Arquivos 
no mesmo nível de aproximadamente 30% de revistas 
internacionais indexadas na base de dados ISI no campo de 
Cardiologia.2 Entre as estratégias para elevar esse indicador, 
mencionam-se o incremento de critérios para publicação e 
a internacionalização da revista, algo que tem sido feito em 
países não anglófonos, por exemplo, mediante o emprego de 
edições bilíngues. Semelhantes estratégias têm sido utilizadas 
nos Estados Unidos, México e Coreia do Sul.8

Com a inserção da instituição Thomson Reuters no meio 
científico, passou-se a realizar índices de citações, relatórios 
estatísticos compilados por computadores, não apenas na 
produção de periódicos, mas também em termos de frequência 
de citação. Antes, a compilação dos dados estatísticos ocorria via 
Science Citation Index (SCI) e, depois, esse processo foi dado 
continuidade pela Thomson Reuters, que passou a publicar 
no JCR em 1975 como parte do SCI e do Social Sciences 
Citation Index (SSCI).5 O JCR fornece ferramentas quantitativas 
para classificação, avaliação, categorização e comparação de 
revistas.9 O fator de impacto é uma dessas formas, permitindo 
comparações entre revistas diferentes, ano após ano.10
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É compreensível que os editores das revistas científicas se 
empenhem em melhorar a qualidade científica dos artigos a 
serem publicados, e isso se faz, dentre outras formas, mediante 
aumento do número de manuscritos recebidos, rigor no processo 
seletivo e capacitação dos revisores. Não raro, o prestígio e mesmo 
a sobrevivência de um periódico depende da manutenção e, 
preferivelmente, do incremento do fator de impacto.11

Entretanto, a aplicação do fator de impacto tem sido 
também fonte de controvérsia na comunidade científica 
e acadêmica, tendo esse instrumento sido considerado 
inadequado,12 de pouca acreditação,6 fonte de perturbação,13 
um incentivo controverso,14 uma métrica altamente 
discutível,15 a ser eliminada,16 ou pelo menos um assunto 
polêmico.13 Há também quem considere como arbitrário 
avaliar a qualidade do material no período de dois anos.17

Não obstante as críticas, o fator de impacto tem sido 
utilizado como indicador bibliométrico, ou seja, um parâmetro 
discriminante da relevância de uma publicação para a 
comunidade científica.12-18

A utilização de um indicador bibliométrico de simples 
entendimento representa uma importante contribuição, 
principalmente em decorrência do aumento de revistas 
eletrônicas e do acesso aos artigos pelo meio digital.10-17

Porém, faz-se necessário o desenvolvimento de instrumentos 
de governança capazes de auditar o padrão temporal da 
taxa de autocitação e identificar incrementos abruptos ou 
inesperados no fator de impacto, potencialmente associados 
a viés decorrente de autorreferenciamento inapropriado.

O desenvolvimento do presente modelo permitiu avaliar de 
forma integrada e dinâmica a taxa de autocitação. No período de 

janeiro de 2000 a dezembro de 2016, observou-se um padrão 
estacionário de autocitação de artigos originais publicados nos 
ABC, o que condiz com boas práticas de ética na ciência. A partir 
dos nossos resultados, acreditamos que o presente instrumento 
de governança possa ter grande utilidade na vigilância dos 
padrões de autocitação praticados pelas revistas científicas e 
contribuir para aumentar a transparência do fator de impacto 
como ferramenta métrica da qualidade dos periódicos científicos.
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Dados Clínicos
Em avaliação clínica recente para cirurgia de colecistectomia, 

foi auscultado sopro cardíaco e queixa de cansaço a 
grandes esforços há alguns meses, relatado pela paciente. 
Chegou-se ao diagnóstico de EPV acentuada com gradiente 
máximo de 160 mmHg pelo ecocardiograma. A paciente 
nega outros sintomas e ignorava a existência desta cardiopata. 
Sem passado mórbido e em uso de vitamina D.

Exame Físico: Bom estado geral, eupneica, acianótica, 
pulsos normais nos 4 membros. Peso: 70 kg, altura: 160 cm, 
PAMSD: 140/80 mmHg, frequência cardíaca: 80 bpm, 
saturação de oxigênio de 89%. Aorta não palpada na fúrcula.

Precórdio: Ictus cordis não palpado, discretas impulsões 
sistólicas na BEE . Bulhas cardíacas hipofonéticas, sopro sistólico 
rude, ++/4 na área pulmonar e irradiado para toda BEE.  
Fígado não palpado e pulmões limpos.

Exames Complementares
Eletrocardiograma: Ritmo sinusal, bloqueio atrioventricular 

de 1º grau e bloqueio completo do ramo direito. PR: 0,22, 
QRS: 0,12 com complexos rsR’ em V1 e RS em V6. A onda T 
era negativa de V1 a V4 e a onda S espessada nas precordiais 
esquerdas. AP = +80o, AQRS = +200o, AT = –20o (Figura 1).

Radiografia de tórax: Área cardíaca normal (índice 
cardiotorácico de 0,50) com arco ventricular pronunciado e 
arco médio côncavo, arredondado e longo com trama vascular 
pulmonar hilar mais pronunciada (Figura 1).

Ecocardiograma: As cavidades cardíacas eram de 
diâmetros normais, exceto pela dilatação do átrio direito. 
O ventrículo direito era hipertrófico com preservação da 
função sistólica, com TAPSE de 1,8. Havia disfunção diastólica 
com alteração de relaxamento ao Doppler tecidual com 
IPM = 0,62. A valva pulmonar era espessada com abertura 
em domo e gradiente de pressão máxima de 160 e média de 
86 mmHg. A regurgitação pulmonar era discreta. O tronco 
pulmonar era dilatado e as artérias pulmonares confluentes. 
Pequena comunicação interatrial de 10 mm permitia 

passagem da direita para a esquerda. Aorta = 28 mm, 
AE = 30, VD = 29, VE = 39, TP =37, AP’s = 20, septo = 8, 
parede posterior = 10 mm, FEVE = 72%, diâmetros da 
VT = 31, VM = 20, VP = 20, Ao = 21 mm.

Holter: Ritmo sinusal, extrassístoles ventriculares e atriais 
frequentes e com episódios de taquicardia ventricular e 
supraventricular não sustentadas.

Diagnóstico clínico: EPV acentuada em evolução natural, 
sem insuficiência cardíaca e com boa tolerância física.

Raciocínio clínico: Em paciente adulto com poucos 
sintomas, os elementos clínicos recentemente evidenciados 
de sopro sistólico na área pulmonar, bloqueio completo do 
ramo direito e dilatação do tronco pulmonar, orientaram 
para o diagnóstico de EPV. Essa impressão foi consolidada 
pelo ecocardiograma, em uma demonstração adequada da 
abertura valvar em domo e com hipertrofia acentuada do 
ventrículo direito.

Diagnóstico diferencial: A estenose valvar aórtica é o 
diagnóstico diferencial mais importante nesse caso, pela 
localização do sopro e ainda pela idade avançada da 
paciente. No entanto, a ausência de irradiação do sopro 
cardíaco para as faces laterais do pescoço afasta este 
diagnóstico, assim como a ocorrência da dilatação do arco 
médio na radiografia de tórax, além do bloqueio do ramo 
direito no ECG.

Conduta: Houve indicação para alívio imediato da 
sobrecarga do ventrículo direito que se mostrava de grande 
relevância. Intervenção cirúrgica foi descartada pela idade da 
paciente e pelo entusiasmo da atuação percutânea que se tem 
mostrado efetiva, mesmo na idade adulta.

O cateterismo cardíaco realizado no coração direito 
confirmou o diagnóstico da EPV de grande repercussão. 
As pressões cavitárias encontradas foram: AD = 20, 
VD = 160/8-22, TP = 30/20-23 mmHg. A pressão sistêmica 
era de 110/60 mmHg. Havia acentuada hipertrofia do 
ventrículo direito e a abertura da valva pulmonar em domo era 
limitada com anel pulmonar um pouco reduzido de tamanho. 
Foi realizada a valvoplastia pulmonar com dois balões de 20 
e de 18 mm, tendo sido inflados no nível do plano valvar 
com formação e desaparecimento da imagem em ampulheta.  
As pressões posteriores à valvoplastia pulmonar eram: 
AD = 12, VD = 80/8-12, TP = 30/20-23 mmHg (Figura 2). 
Assim, o procedimento foi considerado de grande sucesso.

Na primeira reavaliação, uma semana depois, a 
paciente acentuou melhora clínica com respiração mais 
adequada. Havia persistência do sopro sistólico na área 
pulmonar, de menor intensidade. Foi medicada com 
betabloqueador adrenérgico.

427



Correlação Clínico-radiográfica

atik et al
Estenose pulmonar valvar acentuada no adulto

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):427-429

Figura 1 – Radiografia de tórax em PA salienta área cardíaca normal com arco ventricular proeminente e trama vascular pulmonar hilar discretamente aumentada. 
Em virtude do aumento acentuado do tronco pulmonar, o arco médio chama a atenção pela concavidade longa. O eletrocardiograma salienta os sinais do bloqueio 
completo do ramo direito.

Figura 2 – Angiografia cardíaca salienta a acentuada hipertrofia de ventrículo direito em sístole em A, e em diástole em B, com boa contratilidade ventricular. Jato de 
contraste mais fino (seta) da passagem pela valva pulmonar estenótica em B, antes da valvoplastia por dois balões, em C, e após a mesma em D, com jato maior (seta).
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Comentários
A EPV acentuada evolui de maneira desfavorável, 

mesmo em idade precoce no período neonatal, quando 
pela insuficiência ventricular direita pode evoluir para 
morte súbita. Passada essa fase etária, a evolução se torna 
mais adequada, mas na idade adulta surge disfunção 
ventricular direita, insuficiência valvar tricúspide, arritmias 
e insuficiência cardíaca direita. Esses fatores encurtam 
a longevidade dos pacientes para idades entre 30 a 
40 anos. Por isso, a valvoplastia pulmonar percutânea 
tem sido indicada em idades precoces, no sentido de 

prevenir tal evolução desfavorável. Assim, pode-se 
afirmar que a evolução da paciente deste caso clínico, 
é muito peculiar, pela magnitude acentuada do defeito 
congênito em idade muito avançada. Destaca-se, ainda, 
a raridade da preservação da boa função ventricular e, 
como consequência, a ocorrência de poucos sintomas. 
Evolução semelhante também foi observada por outros 
autores, sob tratamento percutâneo1,2 e também cirúrgico3 
na idade adulta. No entanto, na literatura se verifica que a 
efetividade da valvoplastia percutânea se torna menor em 
adultos (87%) em relação a idades mais precoces (96%).4

1. Shrivastava S, Sundar AS, Rajani M. Long-term efficacy of balloon 
pulmonary valvoplasty in late adult life. Indian Heart J. 1989;41 
(1):27-9.

2. Gibbs JL, Stanley CP, Dickinson DF. Pulmonary balloon valvoplasty in late 
adult life. Int J Cardiol. 1986;11(2):237-9.

3. Hirata N, Grimmig O, Minami K, Miche E, Körfer R. Surgical repair of 
pulmonary stenosis with intact ventricular septum in a 68-year-old woman. 
J Cardiovasc Surg (Torino). 1997;38(5):523-5.

4. Holzer RJ, Gauvreau K, Kreutzer J, Trucco SM, Torres A, Shahanavaz S, et 
al. Safety and efficacy of balloon pulmonary valvuloplasty: a multicenter 
experience. Catheter Cardiovasc Interv. 2012;80(4):663-72.

Referências

Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da licença de atribuição pelo Creative Commons

429



Relato de Caso

Rutura Parcial de Músculo Papilar após Infarto do Miocárdio e 
Trombose Obstrutiva Severa Precoce de Bioprótese valvar: Uma 
Combinação Invulgar
Partial Papillary Muscle Rupture after Myocardial Infarction and Early Severe Obstructive Bioprosthetic Valve 
Thrombosis: an Unusual Combination

Inês Silveira, Marta Oliveira, Catarina Gomes, Sofia Cabral, André Luz, Severo Torres
Centro Hospitalar do Porto, Porto – Portugal

Correspondência: Inês Silveira  •
Largo Prof. Abel Salazar, 4099-001 Porto - Portugal
E-mail: Ines.c.silveira@gmail.com
Artigo recebido em 02/12/2017, revisado em 04/04/2018, aceito em 25/04/2018

Palavras-chave
Infarto do Miocárdio/complicações; Terapia trombolítica; 

Bloqueio Atriventricular/complicações; Marcapasso Artificial; 
Parada cardíaca; Ruptura Cardíaca Pós Infarto; Bioprótese.

DOI: 10.5935/abc.20180179

Introdução
Complicações mecânicas após infarto do miocárdio (IM) 

tornaram-se incomuns desde a introdução da angioplastia 
primária.1 Estas podem levar à deterioração rápida do quadro 
clínico e a um desfecho fatal, e a sobrevida do paciente 
depende de identificação e intervenção imediatos. Este artigo 
descreve um caso de duas complicações mecânicas raras: uma 
ruptura parcial do músculo papilar após infarto do miocárdio, 
seguida de uma trombose obstrutiva severa precoce de 
bioprótese valvar.

Relato de Caso
Paciente do sexo masculino, 70 anos, com história de 

dislipidemia e tabagismo, que sofreu um infarto do miocárdio 
com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) em 
região inferior. Dada a impossibilidade de uma intervenção 
coronária percutânea em tempo útil, foi realizada trombólise 
dentro de 4 horas do início dos sintomas. Logo em seguida, 
ocorreu bloqueio atrioventricular avançado, necessitando de 
marcapasso transcutâneo, seguido de parada cardiorrespiratória 
em fibrilação ventricular, revertida após um ciclo de suporte 
avançado de vida. O paciente foi transportado de avião para 
um centro com intervenção coronária percutânea (ICP).  
A angiografia coronária mostrou uma estenose de 50-60% no 
segmento proximal da artéria coronária direita, que foi tratada 
com stent metálico. O ecocardiograma mostrou disfunção 
sistólica moderada do ventrículo esquerdo (fração de ejeção 
estimada de 35%), com acinesia inferior, ínfero-lateral e 
ínfero-septal, e regurgitação mitral moderada. No quinto 
dia, o paciente foi transferido para o nosso centro, após 
um vôo de 10 horas. Ao dar entrada na unidade de terapia 
intensiva, o paciente estava em choque cardiogênico, sob 
inotrópicos e ventilação não invasiva. O ecocardiograma 
transtorácico à beira do leito revelou regurgitação mitral 

grave de mecanismo incerto, além de disfunção sistólica 
moderada do ventrículo esquerdo e comprometimento 
sistólico do ventrículo direito. Caracterização adicional através 
de ecocardiograma transesofágico revelou uma ruptura de 
9 mm do músculo papilar posteromedial, consistente com 
uma ruptura contida, embora morfologicamente iminente.  
A instabilidade do aparelho subvalvar, que levou a amplo 
prolapso do folheto posterior, provocou grave regurgitação 
mitral com jato excêntrico com efeito Coanda, atingindo o 
teto do átrio esquerdo (Figura 1). O paciente foi submetido 
a substituição valvar mitral de urgência por prótese biológica 
(St. Jude #29), com preservação dos folhetos anterior e posterior.  
Teve uma recuperação pós-operatória favorável e recebeu alta 
hospitalar 12 dias após a cirurgia, com terapia anticoagulante 
por três meses, além de terapia antiplaquetária dupla.  
No quarto mês após a cirurgia, o paciente apresentou sintomas 
de insuficiência cardíaca progressiva (classe III da NYHA), 
sem outras queixas. Foram realizadas análises transtorácicas 
e transesofágicas adicionais, que revelaram uma restrição 
considerável da mobilidade dos folhetos protéticos mitrais 
devido à deposição de material trombótico, levando a 
obstrução grave, com um gradiente médio de 19 mmHg e 
uma área de orifício efetiva estimada pelo método PISA de 
0,4 cm2.2 Além disso, em continuidade com a prótese, havia 
um grande trombo mural cobrindo a parede póstero-septal 
do átrio esquerdo (Figura 2). Foi realizada cirurgia de urgência 
24 horas após o diagnóstico, envolvendo a substituição da 
bioprótese mitral por outra prótese biológica, com melhora 
significativa do quadro clínico. Após extensa investigação, 
não foram encontradas evidências de fibrilação atrial ou 
distúrbios trombóticos. O exame anatomopatológico do 
material protético ressecado confirmou trombose prostética, 
sem sinais de endocardite.

Discussão
Na era atual de reperfusão mecânica precoce, a 

incidência de ruptura do músculo papilar (RMP) após 
IM diminuiu, sendo inferior a 0,5%. Embora rara, a RMP 
completa ou parcial é uma complicação grave que pode 
levar à deterioração rápida do quadro clínico e a óbito.1,2  
Uma grande prudência é essencial para a identificação 
precoce dessa condição, especialmente em cenários 
incomuns, como no caso relatado. Além disso, o paciente 
foi submetido a terapia trombolítica e a transporte aéreo 
prolongado na fase aguda do infarto do miocárdio, o que 
poderia ter contribuído para isquemia e lesões adicionais.
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A ecocardiografia transtorácica (ETT) é fundamental 
na avaliação de pacientes em choque cardiogênico após 
IM, sendo por isso a modalidade inicial de imagiologia 
utilizada. Sua sensibilidade para o diagnóstico de RMP 
é de 65 a 85%.3 No entanto, em alguns casos, o ETT é 
insuficiente para determinar o mecanismo causador da 
regurgitação mitral com precisão; por isso, torna-se crucial 
obter uma caracterização adicional com o ecocardiograma 
transesofágico (ETE) para estabelecer o diagnóstico.  
O ETE pode oferecer maior visibilidade e caracterização das 

estruturas posteriores – como o aparelho valvar mitral – com 
rendimento diagnóstico entre 95% e 100%.4,5 Embora a RMP 
parcial possa ser mais difícil de identificar do que a completa, 
deve sempre ser investigada cuidadosamente no contexto de 
um prolapso do folheto mitral.5 No caso aqui apresentado, 
somente a avaliação do ETE forneceu caracterização completa 
da estrutura da válvula mitral e identificação precisa do 
desarranjo do aparelho valvar mitral. Devido às complicações 
hemodinâmicas adversas associadas à RMP, a identificação 
e tratamento imediatos são essenciais para um desfecho 

Figura 1 – Visão de duas câmaras por ecocardiograma transesofágico mostrando ruptura de 9 mm do músculo papilar posteromedeial (apontada com uma seta), 
consistente com uma ruptura contida, mas morfologicamente iminente, levando a prolapso amplo do folheto posterior e regurgitação mitral grave com jato excêntrico. 
AE: átrio esquerdo; VE: ventrículo esquerdo.

Figura 2 – Visão do eixo longo e zoom 3D na face da válvula mitral por ecocardiograma transesofágico mostrando espessamento considerável da bioprótese mitral 
devido à deposição de material trombótico, levando a obstrução grave da prótese valvar e a um grande trombo mural cobrindo a parede póstero-septal do átrio esquerdo 
(apontada com uma seta). BPVM: Bioprótese valvar Mitral; AE: átrio esquerdo; VE: ventrículo esquerdo.
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favorável do paciente. A evolução natural do RMP pós-IM é 
extremamente desfavorável somente sob tratamento médico.6 
A RMP parcial também é considerada uma emergência 
cirúrgica, pois a maioria dos casos evolui para ruptura 
completa.7 No caso sob estudo, a instabilidade do aparelho 
subvalvar foi notória, com ruptura completa potencial e 
iminente, como pode ser visto na Figura 1.

As válvulas bioprotéticas são vantajosas em relação 
às mecânicas devido à sua menor incidência de eventos 
tromboembólicos e à ausência da anticoagulação a longo 
prazo. A trombose de bioprótese valvar (TBPV) clinicamente 
significativa é considerada um fenômeno raro, porém 
acumula-se evidência que sugere ser uma complicação 
pouco identificada.8 Seu diagnóstico ainda é um desafio 
devido à falta geral de conscientização sobre essa condição.  
A combinação de características clínicas e ecocardiográficas é 
útil para seu diagnóstico. Fatores predisponentes específicos 
para a TBPV incluem baixo débito cardíaco, dilatação atrial 
esquerda, história prévia de eventos tromboembólicos, fibrilação 
atrial e hipercoagulabilidade. Sintomas de insuficiência cardíaca 
aguda de início recente, dispneia progressiva, novo evento 
tromboembólico e regressão dos sintomas de insuficiência 
cardíaca sob terapia de anticoagulação devem ser considerados 
como indicadores desta condição. Algumas características 
ecocardiográficas reforçam o diagnóstico de TBPV, como: 
visualização direta de trombose valvar, como no caso relatado; 
aumento de gradiente médio de 50% em comparação com a 
avaliação pós-operatória; espessura da cúspide aumentada 
(> 2 mm), principalmente no aspecto a jusante da BPV; 
mobilidade anormal dos folhetos; regressão das anormalidades 
do BPV com anticoagulação, geralmente dentro de um a três 
meses após o início ou movimentos reduzidos dos folhetos em 
tomografia computadorizada cardíaca.8,9 O tratamento ideal da 
TBPV continua a ser objeto de debate. A estratégia depende da 
apresentação clínica, do estado hemodinâmico do paciente, 
da presença de obstrução à bioprótese valvar (BPV) e da 
localização da válvula. As opções convencionais de tratamento 
incluem cirurgia, fibrinólise e anticoagulação, mas a base 
do tratamento continua sendo a anticoagulação associada à 
cirurgia.10 Embora a independência da anticoagulação de longo 
prazo seja uma vantagem da substituição valvar bioprotética, 
casos como o descrito aqui destacam a importância de 

se considerar essa condição mesmo em pacientes sem 
fatores de risco consideráveis, que apresentam sintomas de 
insuficiência cardíaca precocemente após a troca valvar.  
No pós-operatório, os pacientes devem ser categorizados de 
acordo com o risco, e talvez a anticoagulação a longo prazo 
deva ser considerada para pacientes de alto risco, bem como 
a avaliação ecocardiográfica periódica de próteses biológicas.  
Em ambas as complicações descritas neste caso, a caracterização 
ecocardiográfica com imagens 2D/3D foi essencial para definir 
um diagnóstico correto e orientar o tratamento.

Este caso ilustra duas complicações mecânicas cardíacas 
incomuns, sendo peculiar sua associação no mesmo paciente. 
Apesar das fisiopatologias distintas, ambas as condições 
representam emergências cardíacas que exigem alto índice de 
suspeita e diagnóstico preciso. A imagiologia cardiovascular é 
uma técnica de apoio extremamente valiosa numa situação de 
cuidados críticos. A identificação precisa da ruptura parcial do 
músculo papilar (ocasionalmente um diagnóstico despercebido) 
e da trombose obstrutiva precoce da bioprótese valvar 
permitiram uma correção cirúrgica rápida e bem-sucedida 
dessas condições, com impacto significativo na saúde e na 
recuperação do paciente.
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Muitos pacientes morrem imediatamente após sofrer um 
ferimento no coração; por outro lado, muitos outros morrem 
antes, durante ou depois da cirurgia, devido a complicações.1

Admitimos ao hospital um homem de 33 anos após uma 
tentativa de suicídio ocorrida uma hora antes, com onze 
ferimentos de faca localizados na parede torácica anterior 
esquerda (Figura 1-A). O exame físico mostrou hipotensão, 
dispneia, pressão venosa central elevada e sangramento 
externo leve. Monitoramento hemodinâmico, intubação 
traqueal, perfusão de vasopressor, terapia intravenosa de 
fluidos, ecocardiograma e tomografia de urgência foram 
realizados. A TCA mostrou derrame pericárdico grave e 
derrame pleural esquerdo moderado (Figura 1-B, setas brancas). 
Cirurgia cardíaca de emergência foi realizada através de 
esternotomia mediana. Rasgos pericárdicos múltiplos foram 
visualizadas. O coágulo pericárdico foi removido (Figura 1-C) 
e o ferimento no ventrículo direito foi fechado com sutura de 
monofilamento (Figura 1-D, seta preta). Na parede torácica 
interna, foi observada a transecção completa da artéria mamária 
esquerda com sangramento grave na cavidade pleural esquerda 
(Figura 1-E, seta branca). A artéria mamária foi reparada e o 

sangramento foi controlado. O curso pós-operatório transcorreu 
sem intercorrências.

Ferimentos cardíacos são problemas graves de saúde. 
As estatísticas dramáticas mostraram que muitos problemas 
relacionados com lesões cardíacas traumáticas não são 
resolvidos em última instância. Ferimentos a faca no ventrículo 
direito são talvez a lesão penetrante mais comum no coração, 
mas a transecção completa adicional da artéria mamária é 
muito incomum. O fator mais importante para a sobrevivência 
é o tratamento de urgência e o reparo cirúrgico imediato.
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Figura 1 – A) Onze feridas localizadas na parede torácica anterior esquerda. B) A tomografia computadorizada axial mostrou derrame pleural pericárdico e esquerdo 
(setas brancas). C) Coágulo drenado da cavidade pericárdica. D) Perfuração do ventrículo direito reparada com sutura de monofilamento (seta preta). E) Transecção 
completa da artéria mamária com sangramento para a cavidade pleural esquerda (seta branca).

1. Rahim Khan HA, Gilani JA, Pervez MB, Hashmi S, Hasan S. Penetrating 
cardiac trauma: A retrospective case series from Karachi. J Pak Med Assoc. 
2018 Aug;68(8):1285-7.
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Parte 1: Diretriz Brasileira de Insuficiência 
Cardíaca Crônica

Introdução
A organização de uma diretriz clínica é tarefa complexa, 

que necessariamente deve envolver planejamento prévio, 
coordenação apropriada, revisão aprofundada da literatura 
científica, com envolvimento de múltiplos profissionais da 
área da saúde com notório reconhecimento. A elaboração 
de uma diretriz clínica de insuficiência cardíaca é ainda mais 
difícil, por conta da complexidade da síndrome, da amplitude 
das evidências científicas que permeiam o tópico e do grande 
impacto que as recomendações propostas têm sobre os 
pacientes, a comunidade médica e a sociedade como um todo.

No presente documento, o Departamento de Insuficiência 
Cardíaca (DEIC) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 
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Classes de Recomendação

Classe I
Condições para as quais há evidências 

conclusivas ou, em 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

apresenta uma revisão e uma atualização detalhadas de sua 
Diretriz de Insuficiência Cardíaca Crônica. Os trabalhos se 
iniciaram em setembro de 2017, com a definição da Comissão 
Coordenadora, que estabeleceu prioridades, dividiu grupos 
de trabalho e definiu o cronograma das atividades. Os grupos 
de trabalho, compostos por três a cinco participantes, deram 
início a intensas discussões virtuais, que culminaram com 
a redação de tabelas preliminares, sendo posteriormente 
amplamente divulgadas e revisadas pelos 34 participantes 
da diretriz. As discussões finais foram realizadas em reunião 
presencial em março de 2018, com a participação de todos 
os colaboradores, nas quais as principais recomendações 
foram votadas individualmente. As decisões quanto à classe 
das recomendação foram definidas por maioria plena 
(concordância de mais de 75% dos participantes).

As definições de Classes de Recomendação e Nível de 
Evidência respeitam as normas preconizadas pela SBC para 
elaboração de diretrizes e são assim descritas:

da síndrome em formato moderno, atualizado e didático. 
No última seção da diretriz, o que não podemos deixar de 
fazer e o que não devemos fazer no diagnóstico, prevenção 
e tratamento da síndrome foram sumarizados em apenas três 
tabelas. Em especial, destacamos seis intervenções que foram 
consideradas de alta prioridade, por apresentarem relações 
de custo-efetividade altamente favoráveis.

Sobretudo, esperamos que a publicação deste documento 
possa auxiliar na redução das elevadas taxas de mortalidade que 
ainda estão associadas com a insuficiência cardíaca no Brasil, 
além de minimizar o cruel impacto que a síndrome causa na 
qualidade de vida de nossos pacientes. Acreditamos que esta 
diretriz apresenta, de forma hierarquizada, a linha mestra que 
deve nortear a prática clínica em diferentes níveis de atenção 
à saúde, permitindo reconhecimento precoce de pacientes em 
risco, diagnóstico apropriado e implementação de tratamento 
de forma escalonada, eficaz e coerente com nossa realidade.

Luis E. Rohde
Ex-Presidente do DEIC (2016-2017)

Edimar A. Bocchi
Ex-Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca 

Crônica do DEIC

Salvador Rassi
Presidente do DEIC (2018-2019)

1. Conceitos e estágios

1.1. Definição de insuficiência cardíaca
Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, 

na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a 
atender às necessidades metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo 
somente com elevadas pressões de enchimento. Tal síndrome 
pode ser causada por alterações estruturais ou funcionais 
cardíacas e caracteriza-se por sinais e sintomas típicos, que 
resultam da redução no débito cardíaco e/ou das elevadas 
pressões de enchimento no repouso ou no esforço.1

O termo “insuficiência cardíaca crônica” reflete a natureza 
progressiva e persistente da doença, enquanto o termo 
“insuficiência cardíaca aguda” fica reservado para alterações 
rápidas ou graduais de sinais e sintomas resultando em 
necessidade de terapia urgente. Embora a maioria das doenças 
que levam à IC caracterizem-se pela presença de baixo débito 
cardíaco (muitas vezes compensado) no repouso ou no esforço 
(IC de baixo débito), algumas situações clínicas de alto débito 
também podem levar a IC, como tireotoxicose, anemia, fístulas 
arteriovenosas e beribéri (IC de alto débito).

Implícito na definição de IC está o conceito de que a 
ela possa ser causada por anormalidade na função sistólica, 
produzindo redução do volume sistólico (IC sistólica) ou 
anormalidade na função diastólica, levando a defeito 
no enchimento ventricular (IC diastólica), que também 
determina sintomas típicos de IC. No entanto, é importante 

As recomendações terapêuticas propostas no presente 
documento se embasam nas evidências científicas mais 
atuais, considerando não apenas aspectos de eficácia clínica 
demonstrados em grandes ensaios clínicos, mas também 
contextualizando seus achados para o cenário de saúde 
brasileiro e incorporando aspectos econômicos definidos 
em estudos de custo-efetividade. Buscamos sumarizar as 
principais recomendações em fluxogramas e algoritmos 
de fácil entendimento e grande aplicabilidade clínica, 
propondo abordagens para o diagnóstico e o tratamento 

442



Diretrizes
Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):436-539

salientar que, em muitos pacientes, coexistem as disfunções 
sistólica e a diastólica. Assim, convencionou-se definir os 
pacientes com IC de acordo com a fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo (FEVE).

1.2. Classificação da insuficiência cardíaca
A IC pode ser determinada de acordo com a fração de ejeção 

(preservada, intermediária e reduzida), a gravidade dos sintomas 
(classificação funcional da New York Heart Association − NYHA) 
e o tempo e progressão da doença (diferentes estágios).

1.2.1. Classificação de acordo com a fração de ejeção
A principal terminologia usada historicamente para definir IC 

baseia-se na FEVE e compreende pacientes com FEVE normal 
(≥	50%),	denominada	 IC	com	 fração	de	ejeção	preservada	
(ICFEp), e aqueles com FEVE reduzida (< 40%), denominados 
IC com fração de ejeção reduzida (ICFEr). Por outro lado, 
pacientes com fração de ejeção entre 40 e 49% sempre foram 
considerados como “zona cinzenta da fração de ejeção” e 
não recebiam denominação específica. No entanto, mais 
recentemente, passaram a ser definidos como IC de fração 
de ejeção intermediária (mid-range ou ICFEi) (Quadro 1.1).2 
A diferenciação dos pacientes de acordo com a FEVE tem 
particular importância, uma vez que eles diferem em relação 
às suas principais etiologias, às comorbidades associadas e, 
principalmente, à resposta à terapêutica. A maioria dos estudos 
clínicos diferenciam sua população de acordo com a FEVE e, até 
o momento, somente pacientes com ICFEr têm demonstrado 
de fato redução consistente da morbimortalidade com o 
tratamento farmacológico instituído (vide item 7 de IC Crônica). 
Tanto o diagnóstico quanto o tratamento de pacientes com 
ICFEp são desafiadores e merecem atenção especial (vide itens 
2 e 8 de IC Crônica).3 Pacientes com ICFEi podem representar 
diferentes fenótipos, incluindo pacientes em transição da ICFEp 
para ICFEr, ou vice-versa, quando ocorre recuperação da fração 
de ejeção após tratamento adequado da ICFEr. Estes pacientes 
podem ser classificados como ICFEi ou até ICFEp, quando 
há recuperação total da fração de ejeção, porém devem ser 
avaliados com cuidado, uma vez que mantêm risco adicional 
de eventos clínicos adversos.4

1.2.2. Classificação de acordo com a gravidade 
dos sintomas

A classificação funcional de acordo com a NYHA continua 
sendo a classificação usada para descrever e classificar a 
gravidade dos sintomas.5 Esta classificação se baseia no grau 

de tolerância ao exercício e varia desde a ausência de sintomas 
até a presença de sintomas mesmo em repouso (Quadro 1.2). 
Ela permite avaliar o paciente clinicamente, auxilia no manejo 
terapêutico e tem relação com o prognóstico.6 Pacientes em 
classe funcional da NYHA III a IV apresentam condições 
clínicas progressivamente piores, internações hospitalares 
mais frequentes e maior risco de mortalidade. Por outro 
lado, embora pacientes em NYHA II apresentem sintomas 
mais estáveis e internações menos frequentes, o processo 
da doença nem sempre é estável, e estes pacientes podem 
apresentar morte súbita sem piora dos sintomas.7 Tal risco 
pode ser reduzido pela otimização terapêutica, de modo que 
o tratamento clínico deve ser otimizado da mesma forma que 
em pacientes com sintomas mais graves.

1.2.3. Classificaçãode acordo com a progressão da doença
Enquanto a classificação segundo a NYHA valoriza a 

capacidade para o exercício e a gravidade dos sintomas 
da doença, a classificação por estágios da IC proposta pela 
American College of Cardiology/American Heart Association 
ACC/AHA8 enfatiza o desenvolvimento e a progressão da 
doença (Quadro 1.3). Esta classificação inclui desde o paciente 
com risco de desenvolver IC, cuja abordagem deve ser feita no 
sentido de prevenir seu desenvolvimento (vide item 5 de IC 
Crônica), quanto o paciente em estágio avançado da doença, 
que requer terapias específicas, como transplante cardíaco 
e/ou dispositivos de assistência ventricular. Pacientes com IC 
em estágio C (doença estrutural com sintomas de IC) são o 
principal foco desta diretriz, e a abordagem terapêutica deste 
estágio encontra-se nos itens 7 e 9 de IC Crônica.

1.3. Epidemiologia
A despeito de avanços na terapêutica da IC, a síndrome 

mantém-se como patologia grave, afetando, no mundo, 
mais de 23 milhões de pessoas.9 A sobrevida após 5 anos 
de diagnóstico pode ser de apenas 35%, com prevalência 
que aumenta conforme a faixa etária (aproximadamente de 
1% em indivíduos com idade entre 55 e 64 anos, chegando 
a 17,4% naqueles com idade maior ou igual a 85 anos).10 
Dados recentes distinguem a mortalidade tardia (1 ano) entre 
portadores de IC crônica, de acordo com a classificação por 
fração de ejeção, atingindo maior taxa para portadores da 
ICFEr (8,8%), seguida da ICFEi (7,6%) e da ICFEp (6,3%).  
De acordo com publicações internacionais, o perfil clínico da 
IC crônica envolve indivíduos idosos portadores de etiologias 
diversas, sendo a isquêmica a mais prevalente, com alta 
frequência de comorbidades associadas.11,12

Quadro 1.1 – Definição de insuficiência cardíaca, de acordo com a fração de ejeção de ventrículo esquerdo

Tipo ICFEr ICFEi ICFEp

Função ventricular FEVE < 40% FEVE 40 – 49% FEVE ≥ 50%

Biomarcadores BNP e NT-proBNP elevados* BNP e NT-proBNP elevados* BNP e NT-proBNP elevados*

Ecodopplercardiograma Alteração estrutural e 
disfunção sistólica

Alteração estrutural e/ou 
disfunção diastólica

Alteração estrutural e/ou 
disfunção diastólica

* BNP > 35‑50 pg/mL ou NT‑proBNP > 125 pg/mL. BNP: peptídeo natriurético do tipo B; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; ICFEr: insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção reduzida; ICFEi: insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária; ICFEp: insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada; 
NT-proBNP: fração N-terminal do peptídeo natriurético do tipo B.
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Quadro 1.2 – Classificação funcional, segundo a New York Heart Association

Classe Definição Descrição geral

I Ausência de sintomas Assintomático

II Atividades físicas habituais causam sintomas. Limitação leve Sintomas leves

III Atividades físicas menos intensas que as habituais causam sintomas. Limitação importante, porém confortável no repouso Sintomas moderados

IV Incapacidade para realizar qualquer atividade sem apresentar desconforto. Sintomas no repouso Sintomas graves

Fonte: Adaptado de “The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels. 
9th Ed. Boston: Little, Brown, 1994”.

Na América Latina, com suas peculiaridades sociais, 
econômicas e culturais, um perfil clínico distinto é encontrado.13 
Baixo investimento na saúde, inadequado acesso ao 
atendimento e acompanhamento insuficiente nos serviços 
em nível primário ou terciário são potenciais fatores de risco, 
e, consequentemente, inúmeros processos fisiopatológicos 
favorecem o desenvolvimento da IC. Em nosso país, dados do 
registro BREATHE (Brazilian Registry of Acute Heart Failure)13 
mostraram como principal causa de re-hospitalizações a má 
aderência à terapêutica básica para IC, além de elevada taxa 
de mortalidade intra-hospitalar, posicionando o Brasil como 
uma das mais elevadas taxas no mundo ocidental. Nosso país 
ainda apresenta controle inadequado de hipertensão arterial e 
diabetes, e a persistência de doenças negligenciadas está entre 
causas frequentes da IC. A doença reumática e a doença de 
chagas (DC),14 embora menos relevantes do que no passado, 
continuam presentes, gerando quadros graves. Esta última 
esteve relacionada ao atendimento ambulatorial de até 21% de 
portadores de IC.13 Em subanálise envolvendo dados de dois 
ensaios clínicos multicêntricos, a cardiopatia chagásica causou 
IC em pacientes mais jovens, com pior qualidade e anos de vida, 
quando comparada a outras etiologias.14 Estudo transversal em 
programa de Atenção Primária corroborou a alta prevalência 
de pacientes com risco para IC e também com disfunção 
ventricular assintomática, confirmando a necessidade de 
intervenção precoce e adequada no serviço básico de saúde.15,16 
Faz-se necessário, deste modo, um maior conhecimento e uma 

melhor compreensão sobre a IC crônica, para que não só as 
desigualdades no acesso aos serviços de saúde, tão evidentes 
entre os pacientes portadores desta doença, sejam minimizadas, 
mas também seja possível aliviar causas removíveis de IC na 
população brasileira.

2. Diagnóstico de insuficiência cardíaca

2.1. Considerações gerais
A IC é uma síndrome complexa, com alteração da 

função cardíaca, o que resulta em sintomas e sinais de baixo 
débito cardíaco e/ou congestão pulmonar ou sistêmica, em 
repouso ou aos esforços. Uma história clínica e um exame 
físico detalhados devem ser feitos em todos os pacientes em 
busca dos principais sinais e sintomas de IC (Quadro 2.1). 
No entanto, em pacientes crônicos, a detecção de sinais 
clínicos de congestão pode estar esmaecida ou ausente, por 
processos adaptativos e pela grande adaptação do sistema 
linfático em lidar com congestão.17 Assim, os sinais clínicos 
de congestão podem ser pouco sensíveis e também pouco 
específicos18 Sobressaem-se, no entanto, sinais como terceira 
bulha e sintoma como ortopneia como mais específicos para 
o diagnóstico de IC.19 Alguns escores clínicos de congestão 
têm sido utilizados e, embora predominem em ambiente 
acadêmico, podem ter utilidade como forma de objetivar 
critérios clínicos de congestão.20,21

Quadro 1.3 – Estágios da insuficiência cardíaca (IC), segundo American College of Cardiology/American Heart Association

Estágio Descrição Abordagens possíveis

A Risco de desenvolver IC. Sem doença estrutural ou sintomas de IC
Controle de fatores de risco para IC: tabagismo, dislipidemia, hipertensão, 

etilismo, diabetes e obesidade.
Monitorar cardiotoxicidade

B Doença estrutural cardíaca presente. Sem sintomas de IC Considerar IECA, betabloqueador e antagonistas mineralocorticoides

C Doença estrutural cardíaca presente. Sintomas prévios ou atuais de IC

Tratamento clínico otimizado*
Medidas adicionais *

Considerar TRC, CDI e tratamento cirúrgico
Considerar manejo por equipe multidisciplinar

D IC refratária ao tratamento clínico. Requer intervenção especializada Todas medidas acima
Considerar transplante cardíaco e dispositivos de assistência ventricular

* Ver figura 7.1 de IC Crônica para tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. CDI: cardiodesfibrilador implantável; 
IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina; TRC: terapia de ressincronização cardíaca. Fonte: Adaptado de “Hunt SA et al.,8 2009 focused update 
incorporated into the ACC/AHA 2005 guidelines. J Am Coll Cardiol. 2009;53:e1–90”.
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2.1.1. Ecocardiograma
O ecocardiograma transtorácico é exame de imagem de 

escolha para o diagnóstico e o seguimento de pacientes com 
suspeita de IC. Permite a avaliação da função ventricular 
sistólica esquerda e direita, da função diastólica, das espessuras 
parietais, do tamanho das cavidades, da função valvar, da 
estimativa hemodinâmica não invasiva e das doenças do 
pericárdio. A ventriculografia radioisotópica pode ser útil 
em pacientes nos quais a janela ecocardiográfica não é 
adequada, embora ela tenha perdido grande espaço na prática 
clínica contemporânea. Outros exames de imagem, como a 
ressonância magnética e tomografia computadorizada, podem 
ser usados quando os não invasivos forem inconclusivos, ou 
para o diagnóstico de miocardiopatias específicas.

natriuréticos auxilia de forma considerável na definição do 
diagnóstico de IC, contribuindo principalmente para excluir 
o diagnóstico quando este é incerto.36 Os pontos de corte 
que excluem o diagnóstico de IC variam de acordo com 
a forma de apresentação da doença, aguda ou crônica 
e podem ser encontrados na tabela 2.1. Existe incerteza 
sobre o ponto de corte ideal para definição diagnóstica em 
pacientes ambulatoriais para valores de BNP. O uso de valor 
de 50 pg/mL, como sugerido por especialistas canadenses,37 
é embasado no ensaio clínico de estratégia de rastreamento 
STOP-HF (St Vincent's Screening TO Prevent Heart Failure)38 
e implica em especificade maior, limitando o número de 
diagnósticos falso-positivos. O uso de ponto de corte de 
BNP acima de 35 pg/mL, como sugerido por especialistas 
europeus,2 acarreta em sensibilidade maior, reduzindo falso-
negativos, mas implica em investigação adicional em muitos 
pacientes que não terão IC. A figura 2.1 ilustra algoritmo 
diagnóstico para pacientes com suspeita de IC

Em pacientes com ICFEp, os peptídeos natriuréticos 
também têm papel importante. Embora se postule que sua 
dosagem seja incluída como critério diagnóstico de ICFEp2 
(sinais e sintomas de IC; níveis elevados de peptídeos 
natriuréticos; e sinais ecocardiográficos que sugiram 
alteração estrutural e/ou disfunção diastólica), tais valores 
podem sofrer influência de comorbidades muito frequentes 
na população com ICFEp (anemia, idade avançada e 
insuficiência renal). Seu papel é ainda mais marcante como 
biomarcador prognóstico, uma vez que níveis elevados 
estão associados a pior mortalidade ou hospitalização por 
IC nesta população.39,40

Quadro 2.1 – Sinais e sintomas de insuficiência cardíaca

Sintomas típicos Sinais mais específicos

Falta de ar/dispneia Pressão venosa jugular elevada

Ortopneia Refluxo hepatojugular

Dispneia paroxística noturna Terceira bulha cardíaca

Fadiga/cansaço Impulso apical desviado para esquerda

Intolerância ao exercício

Sintomas menos típicos Sinais menos específicos

Tosse noturna Crepitações pulmonares

Ganho de peso Taquicardia

Dor abdominal Hepatomegalia e ascite

Perda de apetite e perda de peso Extremidades frias

Noctúria e oligúria Edema periférico

Recomendação Classe Nível de Evidência

Ecocardiografia na avaliação inicial de todos 
os pacientes com suspeita de IC para avaliar 
estrutura e função cardíaca, para planejar 
tratamento e para estratificação prognóstica

I C

2.1.2. Peptídeos natriuréticos
Dentre os diversos biomarcadores estudados em IC, 

destacam-se os peptídeos natriuréticos BNP e NT-proBNP, 
cujo papel no diagnóstico de IC está bem estabelecido, tanto 
no cenário da sala de emergência22,23 quanto em pacientes 
com IC crônica ambulatoriais.24-27 Apesar das evidências 
claramente favoráveis em relação ao BNP e ao NT-proBNP para 
o diagnóstico de IC, algumas limitações ao seu uso na prática 
clínica devem ser destacadas, pois estes peptídeos podem 
elevar-se na presença de anemia,28 insuficiência renal crônica 
(IRC),29,30 e idade avançada,31 e apresentar níveis mais baixos 
na presença de obesidade.32 Os peptídeos natriuréticos têm 
demonstrado ainda papel prognóstico em pacientes com IC.33-35

Embora não seja possível dispensar os exames de imagem 
para a confirmação diagnóstica em pacientes que apresentem 
sinais e sintomas sugestivos de IC, o uso dos peptídeos 

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Dosagem de petídeos 
natriuréticos quando há dúvida 
no diagnóstico da IC

I A 24,26,27,41

Dosagem de petídeos 
natriuréticos para estratificação 
prognóstica na IC

I A 33-35
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2.2. Avaliação etiológica

A etiologia da IC difere de acordo com as diferentes regiões 
ao redor do mundo, e buscar a causa para o desenvolvimento 
da IC tem particular importância, uma vez que o prognóstico 
também difere entre elas, podendo orientar tratamento 
específico. Diferentes classificações foram propostas ao 
longo das últimas décadas para classificar as causas de IC, 
porém todas são complexas para serem aplicadas na prática 
clínica.42-44 A figura 2.2 ilustra, de forma simplificada, as 
principais causas de IC.

3. Avaliação prognóstica
Pacientes com o diagnóstico de IC carregam pior 

prognóstico em relação à população em geral. No que tange 
aos subtipos de IC, não parece haver grande diferença em 
relação à mortalidade global quando estratificados por fração 
de ejeção preservada, intermediária ou reduzida.45,46

A classificação da IC em estágios (A, B, C e D) estabelece 
um contínuo de gravidade.47 No entanto, o estágio C 
apresenta ampla gama de apresentações, envolvendo 
diferentes classes funcionais da NYHA. Esta classificação, 

Tabela 2.1 – Pontos de corte para diagnóstico de insuficiência cardíaca (IC)

Biomarcador IC improvável (pg/mL) IC possível (pg/mL) IC muito provável (pg/mL)

Pacientes na emergência

BNP < 100 100 - 400 > 400

NT-proBNP

< 50 anos < 300 300 - 450 > 450

50-75 anos < 300 300 - 900 > 900

> 75 anos < 300 300 - 1800 > 1800

Pacientes ambulatoriais

BNP < 35-50

NT-proBNP < 125

BNP: peptídeo natriurético do tipo B; NT-proBNP: fração N-terminal do peptídeo natriurético do tipo B.

Figura 2.1 – Algorítmo diagnóstico na suspeita clínica de insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr) < 40%; insuficiência 
cardíaca com fração de ejeção intermediária (ICFEi): 40 a 50%; insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp) > 50%. Ver texto para definição de 
ponto de corte. ECG: eletrocardiograma; Rx: raio X; BNP: peptídeo natriurético do tipo B; NT‑proBNP: fração N‑terminal do peptídeo natriurético do tipo B; FEVE: fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo.
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por sua vez, apesar de também agregar valor prognóstico, 
depende deinterpretação subjetiva.48,49

No momento da avaliação do paciente, um raciocínio 
individualizado, envolvendo fatores prognósticos, é 
fundamental. Tal raciocínio deve ir além da estimativa de 
classe funcional, incluindo dados de história, etiologia, exame 
físico, exames complementares, avaliação hemodinâmica e 
tolerância às medicações com impacto em mortalidade.50 
Dentre os preditores de prognóstico reservados apresentados 
na figura 3.1, um aspecto que tem sido bastante valorizado, 
mais recentemente, é a presença de fragilidade51 e sarcopenia.52

Não é incomum que pacientesem classe funcional II 
(NYHA) se encontrem autolimitados, ou seja, tenham tal classe 
funcional subestimada, por não se submeterem a esforços no 
dia a dia. A avaliação do desempenho físico, por meio do Teste 
da Caminhada de 6 Minutos ou do teste cardiopulmonar, 
estabelece de forma mais objetiva a real situação funcional 
nestes cenários. A correta avaliação prognóstica implica 
na seleção adequada de terapias adicionais por meio do 
encaminhamento a centros especializados em IC, bem como a 
indicação de estratégias mais avançadas de tratamento. 49,53,54

Também visando minimizar a subjetividade da avaliação 
prognóstica do paciente com IC, inúmeros escores de risco 
foram desenvolvidos. O Heart Failure Survival Score (HFSS)55 e 
o Seattle Heart Failure Model (SHFM)56 são os mais aplicados na 
prática clínica, mas parecem subestimar o risco do paciente,57 
especialmente naqueles hospitalizados por IC descompensada. 
Recentemente, outros escores têm sido estudados, incluindo 
o Metabolic Exercise Cardiac Kidney Index (MECKI)58 e o 
Meta-analysis Global Group in Chronic Heart Failure (MAGGIC).59 
Importante destacar que estes escores não foram adequadamente 
validados em nossa população, que apresenta características 
peculiares, como DC, sabidamente de pior prognóstico.60,61

4. Exames complementares

4.1. Avaliação laboratorial
Na abordagem inicial dos pacientes com sinais e sintomas 

sugestivos de IC crônica ambulatorial, recomenda-se a realização 
de diversos exames laboratoriais complementares, não só para 
avaliar a presença e a gravidade de lesão de outros órgãos-alvo 
e detectar comorbidades,62 como também para verificar fatores 
agravantes do quadro clínico. A realização de exames seriados 
pode ser necessária para monitoração de variáveis de segurança, 
durante o tratamento da IC, incluindo função renal e eletrólitos.

4.2. Métodos de imagem não invasivos
Exames complementares gráficos e de imagem desempenham 

papel relevante para confirmação das alterações estruturais e 
funcionais cardíacas. Eles auxiliam no diagnóstico desta 
condição, além de avaliar a gravidade e a forma da cardiopatia, 
o que permite definir etiologia da IC e estratificar o prognóstico.

4.2.1. Eletrocardiograma em repouso
A realização de eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações 

é recomendada na avaliação inicial de todos os pacientes 
com IC, para avaliar sinais de cardiopatia estrutural como 
hipertrofia ventricular esquerda, isquemia miocárdica, 
áreas de fibrose, distúrbios da condução atrioventricular, 
bradicardia ou taquiarritmias, que podem demandar 
cuidados e tratamentos específicos. Vários destes aspectos 
são marcadores prognósticos em muitas cardiopatias, como 
na chagásica crônica.63,64 A detecção de bloqueio de ramo 
esquerdo (BRE), com alargamento pronunciado da duração 
do complexo QRS, auxilia na indicação da terapia de 
ressincronização cardíaca (TRC).65

Figura 2.2 – Principais etiologias da insuficiência cardíaca. DAVD: displasia arritmogênica do ventrículo direito; NC: não compactado.
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4.2.2. Radiografia do tórax
A radiografia simples do tórax, por sua simplicidade, rapidez 

de obtenção e ampla disponibilidade, é recomendada na 
avaliação inicial dos pacientes com sinais e sintomas de IC, para 
avaliação de cardiomegalia e congestão pulmonar. Porém, vale 
ressaltar que a sensibilidade do método é bastante limitada e, 
ainda, que a disfunção sistólica cardíaca significativa pode ocorrer 
sem cardiomegalia na radiografia de tórax.66 O método tem maior 
valor no contexto da IC aguda, em que as alterações de congestão 
pulmonar são mais intensas. A radiografia de tórax também é útil 
por sua capacidade de identificar causas pulmonares de dispneia, 
como doença pulmonar intersticial, doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC), neoplasia pulmonar e pneumonia.

4.2.3. Ecocardiograma

O Ecocardiograma Transtorácio Bidimensional com análise 
dos fluxos pelo método doppler (Eco-2D-Doppler) é o teste 
diagnóstico por imagem preferencial para avaliação inicial 
dos pacientes com suspeita de IC, não só por sua ampla 
disponibilidade, como também por prescindir do uso de 
radiação ionizante. Como método amplamente abrangente, 
o ecocardiograma pode identificar acuradamente a presença 
de alterações estruturais cardíacas, incluindo anormalidade 
do miocárdio, das válvulas cardíacas e do pericárdio, além 
de avaliar aspectos hemodinâmicos.67

O ecocardiograma permite a avaliação simultânea de 
múltiplas variáveis relevantes, do ponto de vista clínico, úteis 
para a compreensão das manifestações clínicas, auxiliando 
no planejamento terapêutico e na estratificação prognóstica 
dos pacientes com IC.68 A avaliação deve incluir análise da 
FEVE (idealmente pelo método de Simpson), dimensões das 
cavidades cardíacas, espessura das paredes ventriculares, 
geometria das cavidades ventriculares, mobilidade parietal 
segmentar ventricular, anormalidades anatômicas ou funcionais 
das válvulas, avaliação do pericárdico, estimativa da pressão 
sistólica na artéria pulmonar, função sistólica do ventrículo 
direito e análise da função diastólica e estimativa das pressões 
de enchimento do ventrículo esquerdo (VE).69 A avaliação 
tridimensional apresenta melhor acurácia na quantificação 
dos volumes ventriculares e FEVE, porém, pela pouca 
disponibilidade, o método de eleição permanece o Simpson.70

Tendo-se em vista que volemia é o principal determinante 
para a presença de sinais e sintomas relacionados à IC, 

Figura 3.1 – Marcadores prognósticos na insuficiência cardíaca. BNP: peptídeo natriurético do tipo B; BRE: bloqueio de ramo esquerdo; DC: débito cardíaca; 
DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; ECG: eletrocardiograma; FEVE: fração de ejeção ventricular esquerda; IC: índice cardíaco; NT-proBNP: fração N-terminal 
do peptídeo natriurético do tipo B; NYHA: New York Heart Association; POAP: pressão de oclusão artéria pulmonar; RC: realce tardio; RVP: resistência vascular 
pulmonar; VD: ventrículo direito; VFC: variabilidade da frequência cardíaca.
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a possibilidade de se obterem estimativas das pressões 
intracavitárias pelo ecocardiograma torna este método valioso 
na avaliação dos pacientes com suspeita de IC.71-74

Não se recomenda a realização de ecocardiograma 
de forma rotineira nos pacientes com IC, mas sugere-se 
sua repetição naqueles pacientes que exibem mudança 
significativa de seu estado clínico, com descompensação 
da IC ou perante progressão de sintomas. Também deve 
ser considerada a realização de novo ecocardiograma 3 a 
6 meses após o tratamento com medicações que modificam 
o prognóstico, para avaliação do remodelamento reverso e 
estratificação do prognóstico. Esta reavaliação tem potencial 
impacto na implementação de estratégias de tratamento 
adicionais, como TRC e implante de cardiodesfibriladores 
naqueles	pacientes	com	FEVE	≤	35%.

Existem inúmeros estudos mostrando que a avaliação 
da deformação miocárdica pela técnica de speckle tracking 
adiciona informações ao cenário clínico, constituindo um 
marcador precoce de disfunção ventricular, antes mesmo 
da alteração da fração de ejeção. A estimativa do Global 
Longitudinal Strain vem sendo testada para a detecção 
subclínica da toxicidade cardíaca secundária à quimioterapia.75 
Tendo em vista um grande número de softwares e modalidades 
diferentes de execução, além da tecnologia necessária, a 
avaliação de deformação miocárdica não está indicada na 
avaliação de rotina nos pacientes com IC.

ecocardiograma convencional se mostre inadequado pela 
pobre janela acústica. Pode ser empregada para a caracterização 
anatômica diagnóstica em pacientes com IC e cardiopatia 
congênita complexa.77

Adicionalmente, as imagens de realce tardio de contraste 
paramagnético na RMC podem fornecer informações 
sobre perfusão miocárdica, presença e extensão de fibrose 
miocárdica, e, portanto, extensão de viabilidade miocárdica, 
que podem contribuir para o diagnóstico da etiologia 
isquêmica da IC em pacientes com fenótipo de miocardiopatia 
dilatada. Além disso, com elas, é possível avaliar o prognóstico 
e guiar os procedimentos de revascularização em pacientes 
com anatomia coronária adequada.78

A RMC ainda pode ser empregada para caracterização tissular 
miocárdica, contribuindo para o diagnóstico de pacientes com 
suspeita clínica de doenças infiltrativas, como a amiloidose e 
a sarcoidose, doenças de depósito, como a doença de Fabry 
e a hemocromatose.79 Adicionalmente, a caracterização com 
alta resolução espacial da anatomia miocárdica obtida pela 
RMC pode contribuir para o diagnóstico da cardiomiopatia do 
miocárdio não compactado,80 bem como das áreas de fibrose e 
aneurismas típicos da cardiomiopatia chagásica crônica.81

A RMC apresenta limitações que precisam ser consideradas 
no momento de sua indicação, como claustrofobia, presença 
de próteses e implantes metálicos ferrimagnéticos, e disfunção 
renal com clearance de creatinina < 30 mL/min/1,73 m2, uma 
vez que existe risco nessa população de desencadeamento 
de fibrose sistêmica nefrogênica.82 O custo e o número de 
aparelhos disponíveis para a população continuam sendo 
limitantes ao uso mais amplo da técnica.

4.2.6. SPECT de perfusão miocárdica
A cintilografia miocárdica de perfusão, pela técnica 

tomográfica (tomografia computadorizada por emissão 
de	 fóton	 único	−	 SPECT),	 deve	 ser	 considerada	 para	 a	
avaliação funcional não invasiva da perfusão miocárdica 
naqueles pacientes já sabidamente portadores de doença 
arterial coronária (DAC) sem angina ou naqueles suspeitos 
de DAC, para avaliar a presença de isquemia e viabilidade 
miocárdicas.83,84 Pacientes com IC, com fatores de risco para 
DAC exibindo angina, devem ser manejados preferencialmente 
com realização de angiografia invasiva. Vale ressaltar que esta 
investigação deve ser realizada em pacientes em que as 
informações de isquemia e/ou viabilidade venham produzir 
impacto na conduta terapêutica.85,86

4.2.7. PET
As imagens miocárdicas de tomografia por emissão de 

pósitrons com 18F-FDG (FDG-PET) podem ser empregadas para 
a avaliação do metabolismo energético miocárdico e indicar a 
presença de viabilidade miocárdica.87 As maiores limitações 
deste método nuclear são a reduzida disponibilidade, o alto 
custo e o uso de radiação ionizante.88

4.2.8. Angiotomografia coronária
A angiotomografia pode ser considerada método de imagem 

para a avaliação não invasiva da presença de DAC nos pacientes 

Recomendações Classe Nível de Evidência

Ecocardiograma na avaliação inicial de 
todos os pacientes I C

Repetição de ecocardiograma nos 
pacientes exibindo mudança significativa 
de seu estado clínico

I C

Ecocardiograma após otimização do 
tratamento, para avaliar remodelamento 
reverso e reestratificação do prognóstico

IIA C

Repetição sistemática do ecocardiograma III C

4.2.4. Ecocardiograma transesofágico
Não é recomendado para avaliação rotineira dos pacientes 

com IC. Este método pode ser aplicado em contextos 
específicos, como nas doenças valvares que demandem 
melhor detalhamento anatômico ou funcional, suspeita de 
dissecção aórtica, investigação adicional em pacientes com 
endocardite infecciosa, cardiopatias congênitas complexas e 
investigação de trombo auricular em pacientes com fibrilação 
atrial (FA) candidatos à cardioversão elétrica.

4.2.5. Ressonância magnética cardíaca
Fornece avaliação altamente acurada das estruturas e da 

função cardíaca, sendo considerada atualmente o método 
padrão-ouro para medidas dos volumes, da massa miocárdica 
e da fração de ejeção de ambas as cavidades ventriculares.76 

A ressonância magnética cardíaca (RMC) pode ser 
empregada como método alternativo para as avaliações 
estrutural e funcional, naqueles pacientes em que o 
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com IC que tenham probabilidade baixa a intermediária da 
presença de DAC, ou que apresentem resultados inconclusivos 
em outros testes de imagem para avaliação de isquemia.  
Este método deve ser indicado após se considerar seu risco para 
pacientes específicos, principalmente relacionados à função 
renal e ao risco de toxicidade, devido ao contraste radiológico, 
além da necessidade de bradicardia nesses pacientes para a 
obtenção de imagens diagnósticas de boa qualidade.89

4.2.9. Avaliação da viabilidade miocárdica
Vários estudos clínicos demonstraram que a detecção 

de isquemia e a viabilidade miocárdica, por métodos de 
imagem não invasivos, é fator importante para indicar-se a 
revascularização miocárdica em pacientes com disfunção 
ventricular e coronariopatia obstrutiva grave, desde que 
exibam anatomia coronária passível de revascularização.90-94

Recentemente, os resultados do estudo STICH (Surgical 
Treatment for Ischemic Heart Failure) lançaram dúvidas a 
respeito do papel da investigação da viabilidade miocárdica 
para a escolha da terapia conservadora ou de revascularização 
nestes pacientes.95 É importante considerar que o estudo 
STICH não foi especificamente desenhado para este objetivo, 
e os resultados gerais sugeriram benefício da estratégia de 
revascularização. Assim, ainda é razoável indicar a investigação 
da presença de viabilidade miocárdica com métodos de 
imagem não invasivos em pacientes com IC e DAC conhecidas, 
elegíveis para revascularização miocárdica.

prognósticas, como a relação entre ventilação e produção 
do volume de dióxido de carbono (VE/VCO2) e ventilação 
oscilatória durante o esforço. 54,96 Esse método de avaliação 
funcional é recomendado nos pacientes com IC avançada, 
como critério de avaliação prognóstica na triagem de pacientes 
candidatos à transplante cardíaco.97 Adicionalmente, este teste 
deve ser considerado em pacientes com IC, estáveis, em que 
a avaliação mais acurada da capacidade funcional é necessária 
para definição de estratégia terapêutica, ou naqueles em 
que a dispneia ou a intolerância aos esforços necessita de 
melhor investigação (relacionados a fatores pulmonares ou 
da musculatura esquelética).98

4.3. Biomarcadores

4.3.1. BNP e NT-proBNP
A dosagem de peptídeos natriuréticos BNP ou NT-proBNP 

pode ser útil em casos de dúvidas diagnósticas em pacientes 
com queixa de dispneia, podendo servir como exame de 
triagem na atenção primária.22,23 Valores de BNP < 35 pg/mL  
ou NT-proBNP < 125 pg/mL praticamente excluem o 
diagnóstico de IC. Valores acima destes cortes necessitam de 
avaliação clínica e complementar com ecocardiografia para 
confirmar o diagnóstico, caso haja dúvidas pela avaliação 
clínica isolada.

Além do valor no diagnóstico da IC, os peptídeos 
natriuréticos apresentam importante valor prognóstico, 
agregando informação ao exame clínico e a exames de 
rotina.33,34 Após o ajuste medicamentoso, espera-se redução 
dos valores dos peptídeos natriuréticos em resposta ao 
tratamento. A ausência desta redução ou o aumento dos 
valores indicam mau prognóstico.99,100 Este monitoramento 
pode ser útil, quando há dúvidas na resposta ao tratamento 
baseada nos parâmetros clínicos. Em pacientes em uso de 
sacubitril/valsartana, a monitoração deve ser feita por meio do 
NT-proBNP, uma vez que o sacubitril inibe a degradação do 
BNP, aumentando seus valores.101 A utilização de peptídeos 
natriuréticos para guiar o tratamento por um alvo a ser atingido 
não está indicada. O estudo com maior número de pacientes 
já realizado com este fim não demonstrou benefícios.100

4.3.2. Outros biomarcadores
Outros biomarcadores não utilizados de rotina podem 

ser úteis na avaliação de pacientes com IC. A dosagem 
de marcadores de injúria miocárdica, como troponinas T 
e I (incluindo as de alta sensibilidade), e de marcadores 
de inflamação e fibrose, como galectina-3 e ST2, pode 
adicionar informações prognósticas.102-105 Em metanálise, ST2 
mostrou bom desempenho para predizer mortalidade por 
todas as causas e mortalidade cardiovascular.103 Parece ser 
superior à galectina como marcador prognóstico e apresenta 
variabilidade intraindividual menor que os peptídeos 
natriuréticos, o que o torna um marcador promissor para 
monitorar resposta ao tratamento.104,105 No entanto, há 
carência de estudos mostrando que modifiquem desfechos 
clínicos relevantes. Nesse momento, não há dados que 
justifiquem sua utilização rotineira.

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referência

RMC como método alternativo para 
avaliação estrutural e funcional 
cardíaca, quando o ecocardiograma 
se mostra inadequado

I C -

RMC com imagens de realce 
tardio para avaliação da etiologia 
isquêmica quando outros métodos 
não invasivos não forem conclusivos

IIA C -

RMC na avaliação etiológica 
das miocardiopatias IIA C -

Angiotomografia de coronárias 
para avaliação etiológica em 
pacientes com probabilidade baixa 
à intermediária de DAC, ou que 
apresentem resultados inconclusivos 
em outros testes de imagem para 
avaliação de isquemia

IIA C -

Avaliação de isquemia e/ou 
viabilidade, com métodos de 
imagem não invasivos, em pacientes 
com DAC conhecidas, passíveis de 
revascularização miocárdica

IIB B 35

4.2.10. Teste de esforço cardiopulmonar

O teste de esforço cardiopulmonar, ou ergoespirometria, 
permite a avaliação objetiva e quantitativa da capacidade 
funcional, pela medida do consumo de volume de oxigênio 
no pico do esforço (VO2 pico), além de avaliar outras variáveis 
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5. Prevenção da insuficiência cardíaca

5.1. Introdução
A prevenção de IC clinicamente manifesta envolve a 

abordagem por estágios, como descrito no item 1 de IC 
Crônica. Pacientes em estágios A (com fatores de risco e sem 
alteração na função e estrutura cardíacas) e B (com alteração 
na estrutura e função cardíacas) ainda não desenvolveram 
sintomas e sinais de IC.

As recomendações para prevenir o desenvolvimento 
de IC sintomática foram baseadas em intervenções 
que comprovadamente reduzem a progressão para 
IC. Estratégias terapêuticas, que reduzem eventos 
cardiovasculares, mas não diminuem a progressão para IC, 
não são abordadas neste capítulo.

5.2. Prevenção no estágio A
O tabagismo aumenta o risco de IC independentemente 

da presença de DAC.106,107 Embora os mecanismos envolvidos 
ainda sejam incertos, observa-se associação entre a 
intensidade e duração do tabagismo com os marcadores 
séricos de injúria miocárdica e anormalidades na estrutura e 
na função cardíacas.108,109

Estudos observacionais têm indicado que a ingesta 
de álcool em quantidade leve à moderada poderia estar 
associada ao menor risco de IC.110,111 No entanto, não se 
deve recomendar ingesta de álcool com esta finalidade, tendo 
em vista a falta de ensaios clínicos randomizados atestando 
benefício, e também o risco de outras complicações, como 
dependência química, pancreatite e cirrose. Além disto, 
já estão bem documentados o risco de dano miocárdico 
induzido pelo alcool e o desenvolvimento da miocardiopatia 
alcoólica.112 Para indivíduos que fazem ingesta excessiva de 
álcool, deve-se recomendar que limitem a menos de sete 
doses por semana para homens, enquanto, em mulheres, 
estes níveis são menos definidos.110

A elevação das transaminases hepáticas parece identificar 
indivíduos com maior risco de IC relacionado ao consumo 
de álcool.113

A hipertensão arterial é fator de risco para desenvolvimento 
de IC, tanto por aumentar o risco de infarto do miocárdio 
quanto por levar a anormalidades na estrutura e na função 
cardíacas, decorrentes do aumento da pós-carga arterial, 
especialmente em indivíduos negros.114 O tratamento da 
hipertensão reduz o risco de hospitalização por IC ou IC fatal 
em indivíduos hipertensos previamente assintomáticos.115-117 
Ensaio clínico randomizado recentemente demonstrou que 
uma meta de pressão arterial sistólica (PAS) < 120 mmHg 
comparada a uma meta abaixo de 140 mmHg, para indivíduos 
hipertensos e com elevado risco cardiovascular, resulta em 
menor risco de IC, mas isto não foi observado em outros 
estudos e nem em indivíduos diabéticos.118,119 Em metanálise 
subsequente, uma meta de PAS abaixo 130 mmHg reduziu 
o risco de eventos cardiovasculares maiores e de acidente 
vascular cerebral (AVC), mas não reduziu o risco de IC.120

Em pacientes com DAC conhecida, as estatinas parecem 
ter efeito apenas modesto na progressão para IC.121-123 
Metanálise demonstrou que, em pacientes com DAC estável 
ou história de síndrome coronariana aguda, as estatinas 
reduzem de maneira modesta o risco de hospitalização por 
IC comparadas ao placebo, mas sem efeito nas mortes por 
IC.123 Este achado parece ser independente da ocorrência 
de infarto agudo do miocárdio (IAM) precedendo o 
desenvolvimento de IC.123 Por outro lado, as estatinas são 
recomendadas, por reduzirem eventos cardiovasculares 
maiores nesta população.124

Em pacientes com diabetes melito tipo 2 e elevado 
risco cardiovascular, a empagliflozina, um inibidor do 
cotransportador 2 de sódio e glicose (SGLT2), foi superior 
ao placebo na redução da mortalidade e do risco de 
hospitalização por IC.125 Este efeito parece ir além do controle 
glicêmico, já que foi observado apesar de redução apenas 
modesta da hemoglobina glicada, e estudos que testaram o 
controle intensivo da glicemia não mostraram superioridade 
a um controle menos intensivo na redução de eventos 
cardiovasculares ou progressão para IC.126,127 A canagliflozina, 
outro inibidor da SGLT2, também teve redução significativa 
das hospitalizações por IC, mas foi associada a maior risco 
de amputações de extremidades dos membros inferiores, 
limitando sua indicação.128

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Dosagem do BNP e NT-proBNP 
quando há dúvida no diagnóstico da IC I A 23,33

Dosagem de BNP e NT-proBNP para 
estratificação prognóstica na IC I A 34,99

Medidas seriadas de BNP e NT-proBNP 
como complemento ao exame físico, 
para avaliar resposta ao tratamento

IIB B 100

Dosagem de troponina T ou I na 
estratificação prognóstica IIB B 103

Medidas seriadas de BNP e 
NT-proBNP para guiar tratamento, 
com alvo pré-definido a ser atingido

III B 101

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Tratamento da hipertensão I A 114-117

Interrupção do tabagismo I C -

Redução da ingesta excessiva 
de álcool I C -

Uso de estatinas para pacientes com 
DAC ou elevado risco cardiovascular IIA A 122,129

Estabelecimento de meta 
pressórica de PAS < 120 mmHg 
para hipertensos com elevado 
risco cardiovascular

IIA B 117

Uso de empagliflozina em diabéticos IIA B 124

451



Diretrizes
Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):436-539

5.3. Prevenção no estágio B
Ensaios clínicos randomizados demonstraram que 

a introdução de um inibidor da enzima conversora de 
angiotensina (IECA) em pacientes assintomáticos com 
fração de ejeção reduzida, de etiologia isquêmica ou não, 
reduz a chance de progressão para IC sintomática.130,131  
No estudo CAPRICORN, a adição de carvedilolnas primeiras 
semanas	após	IAM	em	pacientes	com	FEVE	≤	40%	reduziu	a	
mortalidade, mas não teve poder para detectar redução nas 
hospitalizações ou morte por IC.132

Uma revisão sistemática recente sugeriu que um antagonista 
da aldosterona pode reduzir a mortalidade após IAM.133  
No entanto, este resultado foi amplamente influenciado 
pelo estudo EPHESUS (Eplerenone Post–Acute Myocardial 
Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study),129 que 
também incluiu pacientes com IC sintomática. Quando apenas 
pacientes sem IC sintomática foram analisados, o benefício 
na mortalidade não foi significativo, podendo indicar que o 
antagonista da aldosterona é benéfico apenas em pacientes 
no Estágio C.133

é indicada para os pacientes se manterem estáveis e livre de 
internações. Todas estas estratégias já foram testadas e validadas, 
inclusive no cenário brasileiro, com impacto em morbidade e 
mortalidade, como desfechos isolados ou combinados.135-137 
Recentemente, ensaio clínico randomizado reforçou o efeito 
do envolvimento dos familiares ou cuidadores no autocuidado 
de pacientes com IC e o risco de readmissão hospitalar.138

Uma equipe multidisciplinar é o padrão-ouro para 
acompanhamento de pacientes com IC e suas multiplas 
comorbidades. Os profissionais considerados fundamentais 
na equipe multidisciplinar são médicos e enfermeiros 
especialistas em IC, além do médico comunitário de 
Atenção Primária. Outros profissionais, como nutricionista, 
fisioterapeuta, farmacêutico, educador físico, psicólogo e 
assistente social, são fortemente recomendados, para serem 
agregados à equipe multidisciplinar.139,140

Em pacientes internados, o planejamento de alta 
deve começar tão logo o paciente esteja com a volemia 
estável. Durante a internação, paciente e familiares/
cuidadores devem receber orientações sobre a síndrome e 
o autocuidado. Recomenda-se que pacientes que tiveram 
internação por IC descompensada sejam seguidos em 
clínicas	de	 IC	ou	em	programas	de	manejo	da	doença	−	
especialmente aqueles com alto risco de readmissão.37,140 
Recomendações de qualidade assistencial, respaldadas 
por diretrizes internacionais, sugerem visita clínica precoce 
após hospitalização, com avaliação médica/multidisciplinar 
em 7 a 14 dias após alta hospitalar.37,140 Considerando estes 
preceitos, cada instituição deve se adequar e propor o melhor 
manejo possível a seus pacientes.

Atividades como facilitação do agendamento de consultas 
e acompanhamento de cuidados, além de aconselhamento 
sobre saúde financeira e emocional, devem ser realizadas. 
Programas de transição de cuidados podem reduzir a taxa 
de hospitalização, melhorar escores de qualidade de vida e 
reduzir os custos hospitalares.141-143

A IC está associada a prognóstico reservado e frequentes 
morbidades, tratamentos complexos e polifarmácia, 
que implicam em alterações do estilo de vida, e em 
comprometimento da qualidade de vida do paciente e da 
família, demandando acompanhamento permanente da 
equipe de saúde. Esta deve, especialmente, identificar e 
compreender o início dos sintomas depressivos e alterações 
cognitivas, que são fatores que podem afetar diretamente na 
adesão ao tratamento. O surgimento de alterações psicológicas 
pode ocorrer no início ou no curso da doença.

6.2. Restrição de sódio
O nível ideal de ingesta de sódio na dieta de pacientes 

com IC crônica é ainda assunto controverso. Não há 
estudos prospectivos randomizados com amplo número de 
pacientes, testando diferentes regimes de ingesta de sódio, 
avaliando desfechos relevantes para embasar recomendações 
detalhadas. Apesar disso, há evidências de que o consumo 
excessivo de sódio e o de fluidos associa-se ao agravamento da 
hipervolemia, constituindo fator de descompensação e risco de 
hospitalização em pacientes com IC crônica sintomática.15,144,145  

Estudos clínicos de pequeno porte também sugerem que 

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

IECA na disfunção do VE assintomática 
de etiologia isquêmica I A 128,130

IECA na disfunção do VE assintomática 
de etiologia não isquêmica I B 130

Betabloqueador em adição ao IECA 
na disfunção do VE assintomática de 
etiologia isquêmica

I B 131

Betabloqueadorem adição ao IECA 
na disfunção do VE assintomática de 
etiologia não isquêmica

I C -

Antagonista mineralocorticoide em 
pacientes pós-infarto com disfunção do 
VE (FEVE < 40%) e diabetes

IIA B 132,133

6. Tratamento não farmacológico da 
insuficiência cardíaca

6.1. Programas multidisciplinares de cuidados
Pacientes com IC se beneficiam da orientação multiprossional, 

principalmente quando engajados em programas de cuidados 
da doença. Os principais componentes desse programa incluem 
uma equipe multiprofissional integrada e comprometida. 
A educação dos pacientes e dos cuidadores é considerada 
um componente fundamental, com impacto positivo em 
desfechos clínicos.134 Devem ser enfatilizados, para pacientes 
e cuidadores, as causas da IC, seu tratamento, o potencial 
de progressão clínica e a importância do autocuidado diário 
(peso, atividade física, cuidados com dieta, uso regular dos 
medicamentos, monitorização dos sinais e sintomas de 
descompensação, como piora do cansaço, flutuações de peso 
e limitação funcional). A educação face a face, com reforços, 
entrega de material escrito, telemonitorização e seguimento, 
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a restrição excessiva de sódio (< 5 g de sal por dia), em 
comparação com dieta com teor normal de sódio (~ 7 g de sal 
por dia), pode associar-se a efeitos deletérios nos pacientes com 
IC crônica, incluindo exacerbação da ativação neuro-hormonal, 
maior número de hospitalização e maior mortalidade.146-149  

Por outro lado, em pacientes com IC gravemente sintomática 
ou avançada (estágio D), há relatos sugerindo que a restrição 
mais intensa de ingesta de sódio possa ter benefícios em reduzir 
sintomas congestivos e reinternações.150 Considerando os 
achados expostos, parece prudente recomendar que se evite 
ingesta excessiva de sódio (em níveis > 7 g de sal cloreto de 
sódio por dia) para todos pacientes com IC crônica.

6.3. Restrição hídrica
É marcante a carência de estudos avaliando o efeito 

da restrição de ingesta de fluidos em pacientes com 
IC, particularmente naqueles já recebendo tratamento 
medicamentoso moderno, incluindo os bloqueadores 
neuro-hormonais.O assunto foi recentemente abordado 
em revisão sistemática de seis estudos, concluindo-se que 
a ingesta liberal de fluidos não exerceu efeito desfavorável 
sobre hospitalizações ou mortalidade nos pacientes com 
IC.151 Estudo de porte moderado demonstrou redução de 
hospilizações em pacientes randomizados para restrição 
hídrica de 1.000 mL por dia quando comparado à ingesta 
de 2.000 mL por dia.148 Outros estudos de menor porte 
mostram resultados inconsistentes.152-153 Portanto, com base 
nas evidências disponíveis, não é possível estabelecermos 
recomendações específicas e detalhadas sobre o emprego de 
restrição hídrica em pacientes com IC crônica.

6.4. Dieta e perda de peso na insuficiência cardíaca
Existe um conceito bem estabelecido no cenário da 

prevenção primária das doenças cardiovasculares de que o 
aumento do índice de massa corporal (IMC) acima de 25 kg/m2  
é acompanhado do aumento do risco de complicações 
médicas. Vários estudos têm mostrado que a obesidade 
e a sua duração têm correlação com desenvolvimento de 
remodelamento e queda da função sistólica ventricular 
esquerda, potencialmente reversíveis com a perda de 
peso.154,155 No cenário da IC grave e avançada, há ainda relatos 
de casos sugerindo efeitos benéficos da perda de peso em 
obesos mórbidos.156 Parece razoável propor que, em indivíduos 
com risco de desenvolver IC, deva-se buscar a manutenção de 
peso adequado por dieta saudável e que, na coexistência de 
IC e obesidade mórbida (IMC > 40 kg/m2) é preciso almejar 
redução de peso com o uso de estratégias preconizadas 
em diretrizes internacionais. Relatos de casos e pequenas 
séries sugerem que diferentes modalidades de cirurgia 
bariátrica podem ser seguras em pacientes selecionados com 
disfunção ventricular grave, desde que realizadas por equipes 
multiprofissionais altamente treinadas.156

Estudos observacionais sugerem a existência de um 
fenômeno caracterizado como “paradoxo da obesidade” 
nos pacientes com IC. IMC entre 30 e 35 kg/m2 associa-se 
paradoxalmente com menor mortalidade e taxas de 
hospitalização quando comparado a IMC considerados normais 
(entre 20 e 25 kg/m2).154 Outros estudos sugerem distribuição 

em forma de “U” para a correlação entre mortalidade e 
IMC nos pacientes com IC, em que a máxima mortalidade 
ocorre em pacientes com caquexia (IMC < 20 kg/m2),  
mortalidade comparativamente mais baixa nos pacientes 
com IMC nas faixas do normal, sobrepeso e obesidade leve 
(entre 20 e 35 kg/m2), e aumento da mortalidade quando o 
IMC ultrapassa 35 kg/m2.157-159 Considerando as limitações 
metodológicas destes estudos, os integrantes da diretriz 
optaram por não recomendar orientações formais de dieta 
para pacientes com sobrepeso e obesidade leve.

6.4.1. Ácidos graxos poli-insaturados n-3
O estudo multicêntrico randomizado e controlado GISSI-HF 

mostrou pequeno benefício do emprego de ácidos graxos 
poli-insaturados n-3 (1 g ao dia) em pacientes com ICFEr ou ECFEp. 
Os resultados mostraram discreta, porém significante, redução na 
mortalidade por qualquer causa e no desfecho combinado de 
morte ou hospitalização por causa cardiovascular.160

6.4.2. Coenzima Q10
A coenzima Q10 (CoQ10) é um suplemento alimentar 

com efeitos potenciais benéficos no sistema cardiovascular. 
Uma metanálise incluindo 914 pacientes investigados nesses 
estudos sugeriu ausência de efeitos benéficos da CoQ10 em 
pacientes com IC.161 Estudo recente de pequeno a moderado 
porte sugere efeitos benéficos da CoQ10 sobre desfechos 
cardiovasculares maiores.162 Os integrantes da diretriz 
brasileira consideram que novos estudos são necessários 
para confirmar estes resultados, antes que se possa fazer 
recomendação do uso de CoQ10 na IC.

6.4.3. Vitamina D
Estudos observacionais têm mostrado que a deficiência de 

vitamina D tem alta prevalência em pacientes com IC, e que 
ela está associada a pior prognóstico.163 Alguns estudos clínicos 
testaram a reposição de vitamina D em pacientes com IC 
produzindo resultados contraditórios.164,165 Recente metanálise 
mostrou efeito neutro da suplementação de vitamina D em 
pacientes com IC, não demonstrando melhora da função 
ventricular esquerda ou da tolerância ao exercício.166

6.5. Tabagismo e drogas ilícitas
Todos os pacientes com IC devem ser encorajados a 

parar de fumar, preferencialmente com o auxílio de serviços 
especializados, para cessação do tabagismo, podendo utilizar 
terapias de reposição de nicotina e/ou fármacos moduladores, 
de acordo com recomendações universalmente aceitas.

6.6. Uso de bebidas alcoólicas
Pacientes com miocardiopatia dilatada de origem alcoólica 

devem ser aconselhados a se absterem completamentedo 
uso de bebidas alcoólicas, o que pode se traduzir em 
melhora substancial da função ventricular.112 Naqueles que 
não conseguem abstinência completa, a redução na ingesta 
pode trazer benefícios parciais. O uso permissivo de bebidas 
alcoólicas	em	pequena	quantidade	(≤	10	mL	de	alcool	para	
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mulheres	e	≤	20	mL	de	alcool	para	homens)	em	pacientes	
com IC crônica estável de outras etiologias (não relacionada 
com uso de alcool) é controvertido. Os potenciais riscos 
devem ser explicados ao paciente, e a decisão de uso 
pode ser compartilhada.

6.7. Vacinação

6.7.1. Vacina para influenza e pneumococo
Recomendamos a vacinação anual contra influenza para 

todos os pacientes com IC. Estudo recente sugere redução nas 
internações por doença cardiovascular dos pacientes que foram 
vacinados.167,168 A evidência de benefícios cardiovasculares com 
a vacinação para pneumococos é menos consistente, mas, na 
avaliação dos riscos e dos benefício, os integrantes desta diretriz 
mantêm a recomendação desta imunização.168

6.8. Reabilitação cardiovascular
Programas de exercício na IC estão protocolados há 

mais de duas décadas e promovem progressivo aumento 
da capacidade funcional, requerendo aumento gradual da 
carga de trabalho de 40 a 70% do esforço máximo, por 
20 a 45 minutos, três a cinco vezes por semana, por 8 a 
12 semanas.169 Quando se dispõe do teste cardiopulmonar, o 
limiar anaeróbico é o ponto ideal para o treinamento aeróbico, 
que deve ser associado a exercícios de resistência por grupos 
musculares, com benefícios funcionais, na qualidade de 
vida, no balanço autonômico e no perfil neuro-humoral.170 
No entanto, os efeitos em longo prazo ainda não estão 
completamente estabelecidos, mas há indícios de ação 
favorável no remodelamento ventricular esquerdo.171

Estudos randomizados pequenos, revisões sistemáticas 
e metanálises têm demonstrado que o treinamento físico 
regular é seguro, aumenta a tolerância aos exercícios, melhora 
a qualidade de vida e reduz hospitalizações por IC.172-174 
Um único e grande estudo randomizado multicêntrico, o 
HF-ACTION (Heart Failure: A Controlled Trial Investigating 
Outcomes of Exercise Training),175 mostrou modesta, mas 
não significante redução nos desfechos primários de morte e 
hospitalizações por todas as causas, mas demonstrou benefícios 
significativos na qualidade de vida e nas hospitalizações por 
IC, concluindo que a aderência à meta prescrita foi irregular 
ao longo do estudo. A aderência aos programas de exercícios 
foi reavaliada em estudo subsequente, como um fator 
determinante para os benefícios a médio prazo.176 Análise do 
Cochrane Heart Group177 sobre treinamento físico em pacientes 
com ICFEr mostrou tendência de redução de mortalidade com 
exercício após 1 ano de seguimento. Comparado ao controle, o 
grupo de treinamento físico teve menor taxa de hospitalização 
por IC, melhorando a qualidade de vida.

Para pacientes com sintomas avançados (classe IV da NYHA), 
ainda não há dados suficientes para indicar programas de 
exercício. Apenas um estudo randomizado realizado em nosso 
meio testou programa de exercícios diários com ventilação não 
invasiva para pacientes internados com IC descompensada, 
demonstrando benefícios funcionais.178 Na ICFEp há também 

evidências recentes que mostram benefícios funcionais 
avaliados pelo VO2 pico medido pelo teste cardiopulmonar,179 
pela qualidade de vida180 e pela função diastólica avaliada pelo 
ecocardiograma.181,182 Independente da FEVE, preservada ou 
reduzida, a reabilitação cardiovascular com exercícios físicos 
personalizados é recomendada.

Internacionalmente, os programas de reabilitação 
cardíaca são realizados em vários formatos, utilizando 
modalidades isoladas ou associadas. Os treinamentos 
aeróbicos recomendados podem ser contínuos, geralmente 
com intensidade de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima 
(FCmax) ou limitado ao limiar anaeróbico identificado no teste 
cardiopulmonar,183 ou os treinamentos aeróbicos intervalados 
(High Intensity Interval Training	−	HIIT).	Estudo	multicêntrico	
recentemente publicado comparou as duas modalidades e 
concluiu que os benefícios são semelhantes.184 A associação 
do treinamento físico aeróbico aos exercícios resistidos com 
pesos de 40 a 60% da contração voluntária máxima (CVM), 
maior peso elevado voluntariamente ao menos uma vez, 
tem sido sugerida por revisão sistemática, com benefícios 
adicionais.185 Também os exercícios respiratórios têm sido 
encorajados para serem incorporados aos programas com 
treinamento aeróbico.186 Entretanto, exercícios extenuantes 
ou puramente isométricos devem ser desencorajados.

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Programas de manejo de IC, para 
melhorar adesão, autocuidado 
e qualidade de vida, e reduzir 
hospitalizações, mortalidade e 
custos hospitalares

I A 134-137,142

Reabilitação cardiovascular (exercício 
aeróbico regular), para ICFEr em 
classes funcionais II a III (NYHA), 
para melhorar qualidade de vida e 
capacidade funcional

I A 172-177

Vacina contra influenza, para prevenção 
de fatores agravantes na IC I B 167,168

Vacina contra pneumococos. 
Para prevenção de fatores 
agravantes na IC

I C -

Reabilitação cardiovascular (exercício 
aeróbico regular) para ICFEp em 
classes funcionais II a III (NYHA), 
para melhorar capacidade funcional e 
função diastólica

IIA B 179-182

Suplemento alimentar com ácidos 
graxos poli-insaturados n-3, 
para redução de mortalidade e 
internações cardiovascular

IIA B 160

Evitar a ingesta excessiva de sal 
(> 7 g por dia) IIA B 15,144,145

Exercícios físicos para pacientes 
com IC instável clinicamente, com 
miocardite aguda ou processos 
infecciosos agudos sistêmicos

III C -
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6.9. Atividade laborativa
O retorno ao trabalho é importante, tanto financeiramente, 

quanto para o estado emocional e a autoestima, em pacientes 
com doenças crônicas. Dúvidas quanto às condições de 
permanecerem trabalhando, ou o retorno ao trabalho devido 
aos sintomas, aumentam o risco de depressão.187 Dados de 
um estudo conduzido com pacientes que tiveram sua primeira 
internação por IC indicam que aproximadamente dois terços 
dos pacientes que estavam trabalhando antes da hospitalização 
continuavam atuando profissionalmente 1 ano após a alta 
hospitalar.188 Além disso, o aumento da capacidade funcional 
após o diagnóstico e a implementação de intervencões 
terapêuticas têm contribuindo para manter a capacidade 
de trabalho. Nos trabalhadores com tarefas laborativas de 
força, a troca de função deve ser avaliada de modo individual 
somente após otimização do tratamento farmacológico e não 
farmacológico. Situações específicas (profissões consideradas de 
alto risco e/ou pacientes com implantes de Cardiodesfibrilador 
Implantável	−	CDIs)	devem	ser	individualizadas.

6.10. Atividade sexual
Pacientes com IC frequentemente relatam problemas 

sexuais, e aproximadamente 25% referem completa 
suspensão da vida sexual. Muitos pacientes relatam que a 
atividade sexual não é realizada devido aos sintomas da IC, 
e relacionam impotência e falta de desejo aos medicamentos 
utilizados para seu tratamento.189 Diversos fármacos 
comumente administrados na IC podem, de fato, estar 
associados com alterações de função sexual, como os 
diuréticos tiazídicos, alguns betabloqueadores (BB), a 
digoxina e os antagonistas dos receptores mineralocorticoides. 
O nebivolol, BB de terceira geração, parece ter perfil de ação 
e farmacodinâmica que reduzem substancialmente o risco 
de disfunção erétil.189,190 A AHA publicou posicionamento 
científico sobre atividade sexual e doença cardiovascular, 
atestando segurança para pacientes com IC em classes 
funcionais I a II da NYHA, mas sugere que pacientes com 
IC descompensada ou avançada não devem ter atividade 
sexual até que sua condição esteja estabilizada.191

Os inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (iF-5) são geralmente 
seguros e eficazes para o tratamento da disfunção erétil em 
pacientes com IC compensada. Estudo clínico randomizado 
pioneiro utilizando o sildenafil foi realizado em pacientes 
masculinos com IC, e a medicação foi bem tolerada e eficaz 
para a disfunção erétil, com incremento na capacidade 
funcional avaliada pelo teste cardiopulmonar.192,193

6.11. Planejamento familiar
A orientação de métodos contraceptivos deve ser 

individualizada com base na gravidade clínica, na classe 
funcional, na etiologia, no estilo de vida, nos valores e 
nas preferências. As recomendações de contracepção na 
IC devem considerar os riscos de gravidez, bem como os 
riscos relativos à eficácia dos métodos anticoncepcionais 
disponíveis. Além disso, devem ser abordados os efeitos da 
terapia medicamentosa para o feto. Pacientes com fração 
de ejeção gravemente reduzida e em classes funcionais III 
e IV devem ser desencorajadas a engravidar194 (ver item 
12 de IC Crônica).

7. Tratamento farmacológico da insuficiência 
cardíaca com fração de ejeção reduzida

7.1. Inibidores da enzima conversora da angiotensina e 
bloqueadores dos receptores da angiotensina II

Os IECA constituem um grupo de fármacos com comprovados 
benefícios na evolução de pacientes com ICFEr, tanto em 
relação à morbidade, como à mortalidade, além de conferirem 
melhora na qualidade de vida. Esta afirmação baseia-se em 
numerosos ensaios randomizados, placebo-controlados ou 
comparativos, que testaram os benefícios desses fármacos nos 
diferentes estágios evolutivos da IC e de disfunção ventricular 
sistólica.130,131,195-198 O uso de IECA está fundamentado para 
diferentes etiologias de IC, bem como em pacientes com 
disfunção ventricular esquerda pós-infarto do miocárdio.130,198 
O uso de IECA em pacientes com disfunção de VE assintomática 
(estágio B) também está bem documentado e foi abordado 
no item 5 de IC Crônica. Os bloqueadores dos receptores da 
angiotensina II (BRAs) são alternativa com eficácia comparável 
aos IECA,199,200 e estão indicados em pacientes intolerantes 
ou com alergia documentada a esta classe de fármacos.201 
O uso concomitante de IECA implica aumento discreto, mas 
significativo de efeitos adversos.200,202 Em estudo randomizado, 
associou-se à redução adicional do desfecho combinado 
de mortalidade cardiovascular e hospitalização por IC.203  
No entanto, a associação do IECA ao BRA deve ser evitada nos 
pacientes já em uso de antagonista mineralocorticoide pelo 
risco aumentado de hiperpotassemia e eventos adversos.203

Alguns aspectos práticos na utilização de IECAs e BRAs em 
pacientes com IC devem ser considerados:

• Intolerância aos IECAs é definida como a presença de tosse 
persistente e debilitante (que ocorre em aproximadamente 
10 a 20% dos casos) ou a ocorrência de angioedema 
(achado incomum; < 1%). O uso de BRAs é uma 
alternativa nestes casos. A taxa de outros efeitos adversos, 
como hipotensão, hipercalemia ou disfunção renal, é 
semelhante entre IECAs e BRAs. Nos casos de hipercalemia 
persistente e recorrente e/ou perda de função renal com 
IECAs/BRAs, a terapia vasodilatadora alternativa deve ser 
considerada (em geral, associação de nitrato e hidralazina).

• Devido ao risco de piora da função renal, hipercalemia e 
hipotensão arterial, os IECAs/BRAs devem ser introduzidos 
em doses baixas (especialmente nos pacientes com pressão 
arterial limítrofe) e titulação progressiva, até atingir as 
doses-alvo, que garantem os benefícios documentados 
nos grandes estudos clínicos multicêntricos (Tabela 7.1)

• Aceita-se aumento de até 50% da creatinina basal, ou 
valor absoluto de até 3 mg/dL, ou clearance da creatinina 
estimado > 25 mL/min/m2, sem necessitar reduzir 
a dose dos fármacos (IECA ou BRA). Nestes casos, é 
recomendável estreita vigilância da função renal e dos 
níveis de potássio. Se o potássio ultrapassar os valores 
de 5,5 mEq/L, ou a creatinina ultrapassar os valores de 
3,5 mg/dL, ou clearance estiver < 20 mL/mim/m2 deve 
ser considerada a suspensão do IECA ou do BRA.

• Não se deve administrar a combinação IECA e BRA em 
pacientes em uso de antagonistas de aldosterona, pelo 
risco de efeitos colaterais, em especial de hipercalemia. 
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7.2. Betabloqueadores
Os BB também são considerados fármacos de primeira 

linha no tratamento da ICFEr, pois determinam benefícios 
clínicos na mortalidade global, na morte por IC e por morte 
súbita, além de melhorarem sintomas e reduzirem taxas de 
re-hospitalizações por IC em inúmeros estudos clínicos.204-207 
Estes resultados foram demonstrados de forma consistente com 
o uso de carvedilol,206 bisoprolol204 e succinato de metoprolol.205 
O nebivolol, um BB com propriedades vasodilatadoras, foi 
testado em pacientes com IC, acima de 70 anos e com ICFEp, 
ICFEi e ICFEr. O nebivolol reduziu o desfecho clínico primário 

(mortalidade total e hospitalização cardiovascular), porém sem 
impacto estatisticamente significativo em mortalidade total 
isoladamente.208 O beneficio clínico sobre o desfecho primário 
foi semelhante em magnitude em diferentes estratos de FEVE.

Alguns aspectos fundamentais devem ser salientados em 
relação ao uso dos BB na ICFEr sintomática. O remodelamento 
reverso e aumento da FEVE, e a consequente melhora dos 
sintomas de IC ocorrem apenas algumas semanas ou meses após 
a introdução do BB. Desta forma, deve-se iniciar o tratamento 
com doses baixas, com aumento progressivo a cada 2 semanas, 
mediante monitoração de bradicardia ou piora dos sintomas 
de IC. Caso haja acentuação dos sintomas, ajuste de diuréticos 
e vasodilatadores deve ser tentada antes de se considerar a 
redução da dose ou suspensão do BB (Tabela 7.1).

BB são indicados também em pacientes com disfunção 
de VE assintomática (vide item 5 de IC Crônica), além de 
serem considerados fármacos de escolha para o controle de 
frequência ventricular em pacientes com ICFEr e FA crônica, 
embora existam evidências controversas sobre o impacto na 
redução de re-hospitalizações ou mortalidade cardiovascular 
neste cenário.209

Alguns aspectos práticos na utilização de BB em pacientes 
com IC devem ser considerados:

• Os benefícios esperados com o uso de BB podem se 
tornar aparentes apenas após vários meses de uso e, em 
alguns pacientes, ocorrer tardiamente (após 12 meses).

Tabela 7.1 – Doses iniciais e doses-alvo de medicamentos para insufici6encia cardíaca com fração de ejeção reduzida

Droga Dose inicial Dose-alvo

IECA

Captopril 6,25 mg, 3x/dia 50 mg 3x/dia

Enalapril 2,5 mg, 2x/dia 10-20 mg, 2x/dia

Ramipril 1,25-2,5 mg, 1x/dia 10 mg, 1x/dia

Lisinopril 2,5-5,0 mg, 1x/dia 20-40 mg, 1x/dia

Perindopril 2mg, 1x/dia 8-16 mg, 1x/dia

BRAs

Candesartana 4-8 mg, 1x/dia 32 mg, 1x/dia

Losartana 25-50 mg, 1x/dia 100-150 mg, 1x/dia

Valsartana 40-80 mg, 1x/dia 320 mg, 1x/dia

Antagonista de aldosterona

Espironolactona 25 mg, 1x/dia 25-50 mg, 1x/dia

Betabloqueadores

Bisoprolol 1,25 mg, 1x/dia 10 mg, 1 vez/dia

Carvedilol 3,125 mg, 2x/dia 50 mg, 2x/dia

Succinato de metoprolol 25 mg, 1x/dia 200 mg, 1x/dia

INRA

Sacubitril/valsartana 24/26 mg, 2x/dia 97/103 mg, 2x/dia

Ivabradina 5 mg, 2x/dia 7,5 mg, 2x/dia

Hidralazina/dinitrato de isossorbida 25/20 mg, 3x/dia 100 mg/40 mg, 3x/dia

BRA: bloqueadores dos receptores da angiotensina II; IECA: inibidores da enzima conversora da angiotensina; INRA: Inibidor da neprilisina e do receptor de angiotensina.

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

IECA para disfunção de VE 
sintomática para reduzir 
morbidade e mortalidade

I A 130,131, 
195-198

BRA para disfunção de VE 
sintomática (nos intolerantes a 
IECA por tosse/angioedema) para 
reduzir morbidade e mortalidade

I A 199-201

BRA associado à IECA para 
disfunção de VE sintomática 
para reduzir hospitalização por 
IC (em pacientes que não usam 
antagonistas mineralocorticoides)

IIB B 200,203

456



Diretrizes
Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):436-539

• No início do tratamento com BB, alguns pacientes 
podem referir piora funcional discreta, mas devem ser 
encorajados a manter o uso da medicação.

• A maioria dos pacientes com ICFEr, particularmente 
aqueles em classe funcional menos avançada, devem ser 
tratados com BB por médicos não especialistas em IC.

• Pacientes em classes funcionais mais avançadas devem 
ser reavaliados com visitas mais frequentes quando os 
BB são iniciados, podendo ter benefício de avaliação 
por especialista em IC.

•	 Pacientes	com	pneumopatia	−	e	mesmo	os	asmáticos	
−	podem	ser	tratados	com	BB,	dando-se	preferência	
para aqueles com maior seletividade β1 (como 
bisoprolol e nebivolol).

• Na presença de bloqueios atrioventriculares, deve-se, 
primeiramente, reduzir ou suspender outros fármacos 
que atuem no nodo atrioventricular, como digoxina 
e amiodarona.

a mortalidade total, a morte súbita e o desfecho combinado 
de mortalidade cardiovascular ou hospitalização por IC.  
A eplerenona não é disponível no mercado brasileiro, mas 
houve consenso entre os especialistas que participaram desta 
diretriz de que os resultados verificados com eplerenona 
possam ser extrapolados para a espironolactona. 

Alguns aspectos práticos na utilização da espironolactona 
em pacientes com IC devem ser considerados:

• Não se deve administrar a combinação de antagonista 
da aldosterona, IECA e BRA, pelo risco de efeitos 
colaterais, em especial de hipercalemia.

• O uso de espironolactona em pacientes com insuficiência 
renal e níveis séricos limítrofes de potássio deve ser 
feito com cautela, necessitando-se de monitorização 
frequente e periódica da função renal e de eletrólitos.

• Deve-se evitar o uso de espironolactona em pacientes 
com insuficiência renal avançada (creatinina > 2,5 mg/dL)  
e em pacientes com hipercalemia persistente (em geral 
potássio > 5,9 mmol/L).

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referência

Bisoprolol, carvedilol e succinato 
de metoprolol para disfunção 
de VE sintomática para reduzir 
morbidade e mortalidade

I A 204-207

Nebivolol para disfunção de VE 
sintomática em pacientes > 70 anos IIB B 208

7.3. Antagonistas dos receptores mineralocorticoides
Os antagonistas dos receptores mineralocorticoides 

(espironolactona/eplerenona) estão indicados em pacientes 
sintomáticos com disfunção sistólica do VE, em classes 
funcionais II a IV da NYHA, associados ao tratamento padrão, 
apresentando efeitos contundentes sobre mortalidade e taxas 
de re-hospitalização. O primeiro estudo que demonstrou 
benefício clínico foi o ensaio clínico RALES (Randomized 
Aldactone Evaluation Study), em 1999, que estudou pacientes 
em classes funcionais III a IV da NYHA.210 A dose inicial 
recomendada de esprinololactona é de 25 mg ao dia, 
podendo ser aumentada para 50 mg ao dia, caso os níveis 
séricos de potássio estejam adequados, ou reduzida para 12,5 
mg ao dia ou em dias alternados, na eventualidade de níveis 
elevados de potássio. O estudo EMPHASIS-HF (Eplerenone 
in Mild Patients Hospitalization and Survival Study in Heart 
Failure) expandiu esta indicação para pacientes com IC em 
classe funcionais menos graves, testando 25 a 50 mg ao dia 
de eplerenona (um antagonista mineralocorticoide seletivo), 
adicionados ao tratamento clínico otimizado, levando à 
redução de 24% na mortalidade geral e de 37% em eventos 
combinados (óbito cardiovascular e hospitalizações por 
IC).211 O estudo EPHESUS (Eplerenone Post-Acute Myocardial 
Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study), por outro 
lado, avaliou pacientes no período pós-IAM, com disfunção 
do VE (FEVE < 40%) e sinais clínicos de IC (90% dos pacientes 
arrolados). O uso de epleronona reduziu de forma significativa 

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Antagonista dos receptores 
mineralocorticoides.
Para disfunção de VE sintomática, 
associado ao tratamento padrão 
com IECA e BB, para reduzir 
morbidade e mortalidade

I A 129,210-212

Antagonista dos receptores 
mineralocorticoides.
Associado a IECA e BRA

III B 203

Antagonista dos receptores 
mineralocorticoides.
Para pacientes com creatinina 
> 2,5 mg/dL ou hipercalemia

III C -

7.4. Inibidores da neprilisina e dos receptores da 
angiotensina (sacubitril/valsartana)

O sacubitril/valsartana representa uma nova classe 
terapêutica, que atua simultaneamente no sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA) e na endopeptidase neutra 
(inibidor	da	neprilisina	e	do	receptor	da	angiotensina	−	INRA).	
O primeiro fármaco da classe é o LCZ696, que é uma molécula 
que combina a valsartana e o sacubitril (inibidor da neprilisina) 
em uma única substância. Ao inibir a neprilisina, a degradação 
de peptídeos natriuréticos, da bradicinina e de outros peptídeos 
é diminuída.213-215 O estudo PARADIGM-HF (Prospective 
Comparison of ARNi with ACE-I to Determine Impact on Global 
Mortality and Morbidity in Heart Failure) investigou os efeitos 
em longo prazo do sacubitril/valsartana, em comparação com 
enalapril, sobre morbidade e mortalidade em pacientes com 
ICFEr sintomática ambulatorial, com terapia clínica otimizada, e 
que	persistiam	com	FEVE	≤	40%,	níveis	elevados	de	peptídeos	
natriuréticos plasmáticos e clearance de creatinina estimado 
≥	30	mL/min/1,73	m2. Nesta população, sacubitril/valsartana 
foi superior ao IECA, na redução das internações por piora da 
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IC, mortalidade cardiovascular, morte súbita e mortalidade 
geral. Ainda, o tratamento com sacubitril/valsartana foi mais 
seguro que com o IECA, sobretudo em relação à função renal.213

A partir dos resultados do PARADIGM-HF, recomenda-se a 
troca de IECA/BRA para o sacubitril/valsartana nos pacientes 
com ICFEr que persistem sintomáticos, mesmo após o emprego 
de doses otimizadas dos bloqueadores neuro-hormonais.  
A dose inicial recomendada de sacubitril/valsartana é de 
49/51 mg, respectivamente, a cada 12 horas, para pacientes 
em uso de doses altas de IECA/BRA, com pressão arterial 
preservada (acima de 100 mmHg). Naqueles pacientes com 
pressão arterial reduzida, idosos, ou que toleram apenas doses 
baixas de IECA/BRA, a dose inicial deve ser 24/26 mg a cada 
12 horas. As doses devem ser aumentadas progressivamente 
a cada 2 a 4 semanas, mediante monitoração da função 
renal e eletrólitos, e sintomas hipotensivos, até a dose alvo 
de 97/103 mg a cada 12 horas. É muito importante respeitar 
um período de 36 horas livres de tomada de IECA antes de se 
iniciar o sacubitril/valsartana. Naqueles pacientes que vinham 
em uso de BRA, não é necessário período de washout.

O risco de angioedema no estudo PARADIGM-HF foi 
pequeno, revelando taxa de 0,4% no grupo sacubitril/valsartana 
e 0,2% no grupo que usou enalapril.213 Entretanto, o número 
de pacientes afro-americanos, que estão em maior risco de 
angioedema, foi relativamente pequeno neste estudo. Para 
minimizar o risco de angioedema causado pela sobreposição 
de IECA e inibição da neprilisina, o IECA deve ser suspenso 
pelo menos 36 horas antes de iniciar o sacubitril/valsartana, e 
o tratamento combinado com um IECA (ou BRA) e sacubitril/
valsartana está contraindicado.213,216 Existem preocupações 
adicionais dos efeitos sobre a degradação do peptídeobeta-
amiloide no cérebro, o que, teoricamente, pode acelerar 
a deposição amiloide.217 Embora o perfil de segurança 
demonstrado no estudo PARADIGM-HF tenha sido excelente, 
a segurança em longo prazo precisa ser ainda melhor definida.

pacientes	em	ritmo	sinusal,	sintomáticos,	com	FC	≥	70	bpm	e	
FEVE	≤	35%	foi	associada	à	redução	do	desfecho	combinado	
de morte cardiovascular ou hospitalização por IC, redução de 
hospitalização total, redução de hospitalização por IC e morte 
por IC.219 No entanto, não se observou-se efeito estatisticamente 
significativo sobre a mortalidade por qualquer causa. Metanálise 
também demonstrou benefício da ivabradina na mortalidade 
cardiovascular e hospitalização por IC.220 Análises post hoc 
demonstraram benefício com ivabradina em diversos cenários 
clínicos: na doença pulmonar obstrutiva quando BB foi menos 
prescrito, com melhora de remodelamento reverso;221 nos 
pacientes sem adequada adesão ao tratamento;222 nos pacientes 
que não utilizavam BB, com sugestão de redução de mortalidade 
naqueles	com	FC	≥	75	bpm;223 e em pacientes chagásicos, com 
melhora da classe funcional, com relação de risco/beneficio 
favorável.224 Em análise post hoc do estudo SHIFT, a ivabradina 
reduziu a re-hospitalização em pacientes que receberam 
ivabradina na fase vulnerável após alta hospitalar.225

A incidência de efeitos colaterais no estudo SHIFT 
foi pequena no grupo ivabradina, mas 5% apresentaram 
bradicardia.219 A ivabradina foi associada a pequeno aumento 
na incidência de FA, e sua indicação deve ser repensada 
em pacientes que apresentam FA paroxística.219 Entretanto, 
ivabradina, em estudos preliminares, reduziu a FC na FA.226 

A ivabradina não deve ser usada durante gravidez.

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referência

Sacubitril/valsartana, em substituição 
do IECA (ou BRA), para disfunção 
de VE sintomática, já em uso de 
terapêutica otimizada com terapia tripla 
para reduzir morbidade e mortalidade

I B 213

Sacubitril/valsartana, 
concomitantemente ou dentro de 
36 horas da última dose de IECA

III B 213,216

Sacubitril/valsartana em pacientes com 
história de angioedema III B 213,216

7.5. Ivabradina

A frequência cardíaca (FC) elevada é um marcador 
de eventos em IC, podendo ser considerada um alvo 
terapêutico.218 A ivabradina inibe seletivamente a corrente If 
no tecido do nó sinoatrial, reduzindo a FC. No estudo SHIFT 
(Ivabradine and outcomes in chronic heart failure), a ivabradina, 
quando adicionada ao tratamento medicamentoso usual em 

Recomendação Classe Nível de 
Evidência Referências

Ivabradina para disfunção de VE 
sintomática, em paciente com 
terapêutica otimizada, em ritmo 
sinusal e com FC ≥ 70 bpm, para 
redução de hospitalização, morte 
cardiovascular e morte por IC

IIA B 219,220,224,
227,228

7.6. Digitálicos
A indicação de digoxina em pacientes com ICFEr 

foi documentada no estudo DIG (Digitalis Investigation 
Group),229 publicado em 1997, após aproximadamente 
200 anos de uso desta droga.230 Este ensaio randomizou 
6.800	pacientes	com	ICFEr	 (com	FE	≤	45%)	sintomáticos	
e ritmo sinusal para receberem digoxina ou placebo.  
Não houve diferença na mortalidade total após 37 meses de 
seguimento. Houve, no entanto, redução nas hospitalizações 
por IC e redução em mortes relacionadas à IC. Uma revisão 
sistemática da Cochrane Database, que incluiu 13 estudos 
com número total de 7.896 pacientes, sendo 88% destes 
participantes do DIG, demonstrou resultados semelhantes.231 
O efeito de digoxina diante do tratamento contemporâneo 
da IC, incluindo terapia tripla (IECAs, BB e antagonistas da 
aldosterona), inibidores da neprilisina e dos receptores da 
angiotensina, cardiodesfibriladores e ressincronizadores, é 
virtualmente desconhecido. Existe controvérsia considerável 
sobre a segurança do uso da digoxina em pacientes com 
FA, embora este fármaco seja eficaz para redução de 
frequência ventricular.232 Subanálise recente de grande 
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ensaio clínico sugere que níveis séricos acima de 1,2 ng/mL  
estão associados com risco aumentado de morte em 
pacientes com FA.233

7.8. Nitrato e hidralazina
A associação de nitrato e hidralazina foi a primeira estratégia 

vasodilatadora que demonstrou efeitos benéficos sobre 
desfechos clínicos em pacientes com IC.238,239 Embora tenha 
se mostrado inferior ao uso de IECAs,195 estudos posteriores 
sugeriram que poderiam existir diferenças raciais relacionadas 
à eficácia dos diferentes vasodilatadores usados no tratamento 
da IC.240 O estudo A-HeFT (African-American Heart Failure 
Trial) demonstrou que a associação nitrato-hidralazina 
melhorou a qualidade de vida e reduziu em 33% a taxa de 
hospitalizações por IC e em 43% a mortalidade total em 
pacientes autodeclarados negros em classe funcional III-IV da 
NYHA, já em tratamento clínico otimizado.241 A associação 
pode ainda ser indicada para pacientes que apresentam piora 
da função renal e/ou hipercalemia com uso de IECA/BRAs, 
para aqueles que não evoluem bem na vigência do tratamento 
medicamentoso otimizado ou que, em avaliação, documente-se 
que persistem com sinais de resistência periférica elevada.242

Recomendações Classe Nível de  
Evidência Referências

Digoxina para disfunção de VE 
sintomática, apesar de terapêutica 
otimizada com terapia tripla, para 
reduzir sintomas e hospitalizações

IIA B 229

Digoxina para disfunção de VE, em 
pacientes com FA sintomáticos, 
apesar de terapêutica otimizada 
(incluindo BB), para controle de 
frequência ventricular

IIA B 232,233

Digoxina para disfunção de VE 
assintomática ou com ICFEp em 
ritmo sinusal

III C -

7.7. Diuréticos de alça e tiazídicos
Os diuréticos são a classe terapêutica mais largamente 

utilizada em pacientes com IC para alívio de congestão. 
Isto se justifica pelo óbvio efeito terapêutico ao provocar 
diurese e alívio da sobrecarga volêmica. No entanto, não 
há ECR que tenha demonstrado aumento de sobrevida com 
uso de diuréticos em pacientes com IC crônica ambulatorial. 
O DOSE (Diuretic Optimization Strategies Evaluation) até 
hoje é o único ensaio clínico multicêntrico que avaliou 
diferentes estratégias de uso de diuréticos, porém envolveu 
apenas pacientes com IC agudamente descompensada.234 
Estudos observacionais têm demonstrado potenciais efeitos 
deletérios do uso crônico e continuado de diuréticos sobre 
o SRAA,235,236 sugerindo associação com piores desfechos 
clínicos. Desta forma, mesmo considerando os vieses de 
estudos observacionais, recomenda-se sempre o uso da 
menor dose terapêutica necessária com o uso continuado de 
diuréticos. Atenção constante deve ser dada à possibilidade 
de azotemia pré-renal e consequente progressão de síndrome 
cardiorrenal. Porém, nenhum ensaio clínico randomizado de 
grande monta, com desfechos clínicos, foi conduzido até hoje 
em pacientes com insuficiência renal. O uso de tiazídicos em 
pacientes com pouca resposta a doses crescentes de diurético 
de alça tem sido recomendado em estudos observacionais ou 
ensaios de pequeno porte.237

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Diuréticos de alça para controle 
de congestão I C -

Diurético tiazídico associado ao 
diurético de alça para controle de 
congestão persistente, apesar de 
terapêutica otimizada e incrementos 
na dose de diurético de alça

I B 237

Início de diuréticos na 
ICFEr assintomática III C -

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Associação de hidralazina e nitrato 
para disfunção sistólica sintomática 
em classe funcional II-IV (NYHA) com 
contraindicação à IECA ou a BRA 
(insuficiência renal e/ou hipercalemia), 
independente de raça

I B 195,238

Associação de hidralazina e nitrato 
para negros autodeclarados com 
disfunção sistólica sintomática em 
classe funcional III-IV (NYHA), apesar 
de terapêutica otimizada

I B 241

Associação de hidralazina e nitrato 
para disfunção sistólica assintomática 
com contraindicação à IECA ou 
a BRA (IR e/ou hipercalemia), 
independente de raça

I C -

Associação de hidralazina e nitrato 
para disfunção sistólica sintomática 
refratária à terapêutica otimizada, 
independente de raça

IIA C -

O algoritmo representado na figura 7.1 ilustra de 
forma facilitada o tratamento atual da IC, realçando a 
importância da terapia tripla com IECA/BRA, BB e antagonista 
mineralocorticoide na abordagem inicial, além das diversas 
terapias adicionais disponíveis, que podem desempenhar 
papel relevante no manejo, quando os pacientes permanecem 
sintomáticos e com disfunção ventricular grave.

8. Tratamento farmacológico da insuficiência 
cardíaca com fração de ejeção preservada

8.1. Introdução
A síndrome de ICFEp apresenta dois paradigmas 

fisiopatológicos, os quais devem ser compreendidos: a 
elevada pressão de enchimento do VE, associada ou não ao 
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débito cardíaco deprimido em repouso, ou aos exercícios 
somados a um contexto de FEVE assumida como preservada 
(≥	50%	para	a	maioria	dos	autores).	Entretanto,	a	etiologia	
e a fisiopatologia subjacentes à síndrome, determinam um 
espectro fenotípico bastante variado,243 fato que também 
dificulta uma uniformização dos critérios diagnósticos para 
a ICFEp.244 Adicionalmente, temos que assumir também que 
as comorbidades são altamente prevalentes nesses pacientes 
e estão relacionadas à disfunção ventricular e vascular, bem 
como a prognóstico clínico,245 necessitando, muitas vezes, de 
tratamento específico. Tais considerações ajudam a explicar 
porque os ensaios clínicos desenhados para o tratamento da 
ICFEp falharam em demonstrar os mesmos benefícios em 
desfechos clínicos alcançados pelos estudos que alocaram a 
população com FEVE reduzida.

As evidências dos resultados dos estudos em tratamento 
para a ICFEp podem ser lidas sob o ponto de vista de redução 
de desfechos de mortalidade, hospitalização ou melhora 
dos sintomas.

8.2. Evidências em redução da mortalidade
A maioria dos ensaios clínicos recentes tem como objetivo 

principal o desfecho composto de redução da mortalidade 
e/ou da hospitalização. Nenhum estudo demonstrou efeito 
estatisticamente convincente na redução da mortalidade como 
desfecho isolado.246-248 Apesar de recente metanálise249 ter 
demonstrado benefício do uso de BB sobre mortalidade total 
e cardiovasculares, estes resultados foram baseados em apenas 
três ensaios clínicos (n = 1.046 pacientes) de pequeno porte.250 

Em análise post hoc que estudou variações regionais do ensaio 
clínico TOP-CAT,248,251 o tratamento com espironolactona nas 
Américas causou redução estatisticamente significativa de 26% 
da mortalidade cardiovascular, enquanto nos pacientes alocado 
na Rússia e na Geórgia não se observou tal efeito.

8.3.Evidências em redução das internações hospitalares
Apesar de baseado em resultados de desfechos secundários, 

alguns estudos com IECAs e BRAs alcançaram resultados 

Figura 7.1 – Algoritmo de tratamento da insuficiência cardíaca (IC) com fração de ejeção (FE) reduzida. IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina; 
BRA: bloqueador do receptor de angiotensina; NYHA: New York Heart Associataion; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; VE: ventrículo esquerdo; 
FC: frequência cardíaca; FA: fibrilação atrial; BRE: bloqueio do ramo esquerdo; TRC: terapia de ressincronização cardíaca; CDI: cardiodesfibrilador implantável.
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favoráveis. O estudo PEP-CHF (Perindopril in Elderly People with 
Chronic Heart Failure),247 utilizando perindopril vs. placebo e 
uma	população	idosa	com	FEVE	≥	45%,	demonstrou	redução	
do risco relativo para internação por IC de 37% no primeiro 
ano do estudo, porém este benefício não se sustentou até 
o período final de seguimento de 2,1 anos. Já o estudo 
CHARM-Preserved,246 alocando população de 3.025 pacientes 
com	FEVE	≥	40%,	 verificou	 redução	 significativa	do	 risco	
de hospitalização por IC em 26% no grupo que recebeu 
candesartan vs. placebo. No entanto, outro ensaio clínico 
utilizando um BRA, o I-PRESERVED,252 não demonstrou 
o benefício neste desfecho com o uso de irbesartana.  
A espironolactona foi testada contra placebo em pacientes com 
ICFEp no estudo TOP-CAT.248 O benefício foi conseguido às 
custas de uma elevação da taxa de hiperpotassemia, mas sem 
determinar risco de desfecho clínico sério ou necessidade de 
terapia de substituição da função renal. O estudo de variações 
regionais do TOP-CAT também demonstrou benefício clínico do 
uso de espironolactona sobre hospitalizações por IC apenas nos 
pacientes arrolados na América do Norte e América Latina.251

8.4. Evidências em benefício dos sintomas e na 
capacidade de exercício

O tratamento dos fatores etiológicos e morbidades tem 
impacto reconhecido sobre sintomas e indicadores de qualidade 
de vida, basicamente utilizando IECA, diuréticos e BRA.247,253,254 
Existem ainda evidências de que o treinamento físico pode 
melhorar a capacidade funcional e a qualidade de vida.181,255-257 
O estudo Ex-DHF (Exercise training in Diastolic Heart Failure)181 
demonstrou que o exercício combinado supervisionado por  
3 meses melhorou o consumo de pico de oxigênio.

8.4.1 Manejo da insuficiência cardíaca com fração de 
ejeção preservada considerando os fenótipos mais comuns 
e as comorbidades

Os resultados de estudos mais bem desenhados para 
os diferentes fenótipos fisiopatológicos e clínicos ainda são 
aguardados, mas a abordagem conjunta desses perfis de 
apresentação clínica, em relação às morbidades, tem sido 
sugerida.258,259 A proposição de fenótipos por apresentação 
clínica243 considera as seguintes variações: 

• Fenótipo I: paciente com elevação da pressão de 
enchimento do VE induzido prioritariamente ao 
exercício, remodelamento atrioventricular, dispneia 
ao exercício e níveis séricos de peptídeo natriurético 
normal ou levemente elevado.

• Fenótipo II: paciente que se apresenta congesto, 
com alterações diastólicas e remodelamento cardíaco 
marcado e com peptídeo natriurético elevado. Este é o 
fenótipo mais comuns nos ensaios clínicos.

• Fenótipo III: paciente com hipertensão pulmonar 
e possível remodelamento do coração direito e, 
eventualmente, sintomas de congestão venosa sistêmica. 
Neste grupo, não há evidências claras de benefício em 
desfechos clínicos robustos baseadas em ensaios clínicos 
randomizados. Existem proposições de algoritmos de 
tratamento que consideram estes fenótipos e a presença 
de diferentes comorbidades clínicas, porém estes não 
apresentam validação científica sólida.259

9. Terapia de ressincronização cardíaca e 
cardiodesfibrilador implantável

9.1. Terapia de ressincronização cardíaca
A eficácia da TRC está amplamente documentada em 

diversos ensaios clínicos, com benefícios clínicos inquestionáveis 
relacionados à melhora de sintomas e da qualidade de vida, 
redução de admissões hospitalares e melhora da sobrevida.260-266 
De forma geral, foram incluídos nestes estudos pacientes com IC 
sintomáticos apesar da terapia medicamentosa otimizada, com 
disfunção sistólica grave (FEVE < 30% ou < 35%) e distúrbios 
de condução intraventricular com duração do complexo 
QRS > 120 ms. A resposta individual à TRC, entretanto, é 
variável, e muitos pacientes podem não se beneficiar desta 
estratégia de tratamento (denominados "não respondedores” 
ou “hiporrespondedores"). Diversos estudos, de forma 
consistente, também definem características clínicas de pacientes 
"hiperrespondedores", como etiologia não isquêmica, sexo 
feminino, duração do complexo QRS > 150 ms, padrão típico 
de BRE, átrios esquerdos de menor volume e IMC < 30 kg/m².267

9.1.1. Padrão debloqueio de condução intraventricular 
Existe consistência na demonstração de que os benefícios 

clínicos da TRC se restringem àqueles pacientes com IC, 
disfunção ventricular grave e padrão de BRE.65,268,269 Metanálise 
de cinco ensaios clínicos (CARE-HF, COMPANION, RAFT, 
MADIT-CRT e REVERSE), envolvendo 6.523 participantes, 
não demonstrou redução em morte e/ou hospitalização por IC 
em 1.766 pacientes sem morfologia de BRE (razão de chance 
−	RC	de	0,99;	intervalo	de	confiança	de	95%	0,82-1,20).270

9.1.2. Duração do complexo QRS
A duração do complexo QRS também exerce um 

papel relevante na probabilidade de benefício da TRC. 
Análise de subgrupo do ensaio clínico RAFT não demonstra 
benefício clínico sobre o desfecho primário (morte ou 
hospitalização por IC) nos pacientes com duração intrínseca 
do QRS < 150 ms.264 Em pacientes sem padrão de bloqueio 
completo de ramo esquerdo, subanálise do estudo RAFT 
sugere pequena probabilidade de benefício apenas nos 
pacientes com duração de QRS > 160 ms,269 enquanto que 
subanálise do estudo MADIT-CRT (Multicenter Automatic 

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Diuréticos de alça ou tiazídicos para 
diminuir sintomas congestivos I B 253

Tratamento de comorbidades 
como isquemia miocárdica, FA e 
hipertensão, conforme diretrizes 
vigentes, para diminuir sintomas 
ou progressão da doença

I C -

Espironolactona para redução 
de hospitalizações IIA B 248,249,251

BRAs para para redução 
de hospitalizações IIB B 246,249,252
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Defibrillator Implantation Trial with Cardiac Resynchronization 
Therapy) sugere incremento no risco de morte e admissão por 
IC naqueles com QRS < 134 ms.270

9.1.3. Bloqueio atrioventricular
Pacientes com IC e disfunção ventricular sistólica, que 

têm bloqueio atrioventricular com indicação de marca-passo, 
têm benefício com TRC (estímulo biventricular) demonstrado 
em um ensaio clínico randomizado de moderado porte.271 
Este efeito ocorreu prioritariamente no desfecho clínico de 
visitas a emergência ou hospitalização por IC. Pacientes com 
FA sintomática com indicação de ablação atrioventricular 
também parecem ter benefício sobre morbidade quando 
recebem estímulo biventricular.272,273

9.1.4. Fibrilação atrial
O benefício da TRC em pacientes com FA persistente ou 

permanente é atenuado de forma significativa.274 Especula-
se que isto se deva a taxa relativamente baixa de estímulo 
biventricular que se alcançou nestes pacientes na maioria 
das subanálises de ensaios clínicos. Metanálise de estudos 
observacionais também demonstram que indivíduos 
ressincronizados com FA têm taxa maior de não resposta 
clínica e aumento do risco de morte.275 Dados de registro 
clínico sugerem que aqueles que se submetem à ablação 
atrioventricular podem recuperar em parte os benefícios da 
TRC, porém esta hipótese não foi ainda comprovada em 
estudos clínicos prospectivos.276

9.1.5. Marca-passo convencional e/ou cardiodesfibrilador 
implantável

Estudos preliminares não randomizados sugerem que 
pacientes com IC e disfunção ventricular esquerda, que 
tenham marca-passo convencional ou estimulação persistente 
de CDI, e apresentem piora clínica e/ou ecocardiográfica clara 
podem ter beneficio com upgrade para TRC.277-279

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Morfologia de bloqueio completo de 
ramo esquerdo 

TRC para IC sintomática, com 
FEVE ≤ 35%, em ritmo sinusal, com 
morfologia de bloqueio completo de ramo 
esquerdo e duração de QRS ≥ 150 ms, 
apesar de terapêutica otimizada, para 
reduzir morbidade e mortalidade

I A 65,262-269

TRC para IC sintomática, com 
FEVE ≤ 35%, em ritmo sinusal, com 
morfologia de bloqueio completo 
de ramo esquerdo e duração de 
QRS entre 130-150 ms, apesar 
de terapêutica otimizada, para reduzir 
morbidade e mortalidade

IIA A 65,268,269

Morfologia de bloqueio completo 
de ramo direito ou bloqueio 
inespecífico

TRC para IC sintomática, com 
FEVE ≤ 35%, em ritmo sinusal com 
morfologia de não bloqueio completo de 
ramo direito, ou bloqueio inespecífico, e 
duração de QRS > 160 ms, apesar de 
terapêutica otimizada

IIB B 65,268-270

TRC para IC sintomática, com 
FEVE ≤ 35%, em ritmo sinusal, com 
morfologia de não bloqueio completo de 
ramo esquerdo e duração QRS ≤160 ms

III A 65,268-270

Bloqueio atrioventricular

TRC para ICFEr com indicação de 
estimulação ventricular por bloqueio 
atrioventricular avançado, para 
reduzir morbidade

IIA B 271-273

FA

TRC para IC sintomática em classe 
NYHA III-IV ecom FEVE ≤ 35% 
(apesar de terapêutica otimizada), em 
FA, com duração de QRS ≥ 130 ms 
e padrão de bloqueio completo 
de ramo esquerdo, desde que se 
adote estratégia que garanta a 
estimulação biventricular

IIB B 264,274-276

Upgrade

TRC para IC sintomática, com 
FEVE ≤ 35%, que tenham recebido 
marca-passo convencional ou CDI e 
evoluam com piora clínica evidente, 
apesar de terapêutica otimizada, na 
vigência de alta proporção de estímulo 
ventricular direito documentada

IIB B 277-279

9.2. Cardiversor desfibrilador implantável
A morte súbita é responsável por 30 a 50% dos óbitos 

dos portadores de IC, e cerca de 80% delas são decorrentes 
de arritmias ventriculares como taquicardia ventricular 
ou fibrilação ventricular (FV).280 É importante ressaltar 
que o tratamento atual da IC com as drogas antagonistas 
neuro-hormonais (BB, antagonistas da aldosterona e inibidor 
da neprilisina) exercem efeitos significativos na redução 
de morte por progressão da IC e também de morte súbita 
por arritmia ventricular.213,281-283 Os maiores preditores de 
risco para morte súbita são a morte súbita recuperada, a 
documentação de um episódio de taquicardia ventricular 
sustentada (TVS) e a presença de disfunção ventricular com 
fração	de	ejeção	≤	35%.284

9.2.1. Cardiversor desfibrilador implantável na 
prevenção secundária de morte súbita

Vários estudos multicêntricos e randomizados documentaram 
a efetividade do CDI em reduzir o risco de morte súbita em 
pacientes de alto risco (prevenção secundária) quando 
comparados às drogas antiarrítmicas. Os estudos de prevenção 
secundária contemplaram, em sua maioria, pacientes 
portadores de miocardiopatia de etiologia isquêmica, que 
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foram recuperados de morte súbita ou que apresentassem TVS 
e pacientes com arritmias ventriculares complexas, induzidas 
por estimulação ventricular no estudo eletrofisiológico. 
Estudo multicêntrico de moderado tamanho285 e uma 
análise sistemática dos três principais estudos de prevenção 
secundária de morte súbita em pacientes com ICFEr, totalizando 
aproximadamente 2.000 pacientes, demonstrou redução de 
risco relativo médio de morte de 28% (p < 0,001).286 A despeito 
de várias limitações, estas evidências embasam a recomendação 
de que a terapia com CDI está indicada na prevenção secundária 
de morte súbita e com custo-efetividade aceitável. Portanto, 
existe indicação formal de CDI para pacientes com disfunção 
ventricular recuperados de morte súbita por FV, ou TVS de causa 
não reversível. Também deve ser indicado para paciente com 
documentação de TVS estável ou instável. Neste contexto, pode 
ser considerada prevenção secundária para o paciente que se 
apresenta com síncope recorrente inexplicada e TVS instável ou 
FV no estudo eletrofisiológico invasivo, mas que não é candidato 
ou não responde à terapêutica eletrofisiológica com ablação. 
Em todas as indicações para prevenção secundária, devemos 
excluir os pacientes com reduzida expectativa de sobrevida em 
1 ano, incluindo os muito idosos, com comorbidades graves, IC 
avançada	e	refratária	(estágio	D	−	não	candidatos	à	transplante	
cardíaco). Também não são considerados os pacientes que 
apresentem arritmias na fase aguda de infarto do miocárdio, 
com isquemia tratável por revascularização, tempestade elétrica 
ou indicação de transplante cardíaco iminente.

randomizou 1.232 pacientes, com cardiopatia isquêmica, 
FEVE	≤	35%	em	um	período	tardio	após	o	infarto	do	miocárdio.	
No seguimento médio de 20 meses, 105 (14,9%) pacientes 
que receberam CDI morreram, comparados com 97 (19,8%) 
no grupo de tratamento clínico, com redução de riscos 
relativo de morte de 31% e absoluto de 6% em favor do CDI 
(RC = 0,69; p = 0,016). Outro estudo importante, que avaliou 
o impacto do CDI na prevenção primária, foi o SCD-HeFT 
(Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial).288 Neste estudo, 
foram randomizados 2.521 pacientes com IC sintomática, em 
classes	funcional	II	(70%)	e	III	(30%),	fração	de	ejeção	≤	35%,	
de etiologia isquêmica (52%) e miocardiopatia não isquêmica 
(48%). Os pacientes foram randomizados para manutenção 
do tratamento convencional (847 pacientes), associação de 
amiodarona (845 pacientes) e implante de CDI associado ao 
tratamento convencional (829 pacientes). O desfecho primário 
do estudo foi a morte por qualquer causa. Em seguimento 
médio de 45 meses, ocorreram 244 (29%) mortes no grupo 
placebo, 240 (28%) no grupo com amiodarona e 182 (22%) 
no grupo que recebeu CDI. Quando comparado com os 
grupos placebo ou amiodarona, a terapia com CDI promoveu 
redução do risco relativo de morte na ordem de 23% (RR: 0,77; 
p = 0,007), com redução de risco absoluto de 7,2%. Os 
resultados foram semelhantes para ambas as etiologias e não 
se observou redução de mortalidade com o implante do CDI 
nos pacientes em classe funcional III.

Cabe ressaltar que alguns estudos tiveram resultados 
negativos.289 O estudo CABG-Patch (The Coronary Artery 
Bypass Graft Patch Trial) demonstrou que a indicação rotineira 
de CDI não reduz mortalidade em pacientes com IAM, fração 
de	ejeção	≤	35%	e	ECG	de	alta	resolução	positivo	quando	
são submetidos à cirurgia de revascularizaçãomiocárdica. 
Os estudos DINAMIT e IRIS demonstraram que o implante 
muito precocede CDI após o infarto do miocárdio não 
reduziu mortalidade.288 Em miocardiopatia não isquêmica, 
o estudo DEFINITE não demonstrou benefícios do CDI 
na prevenção primária de mortalidade total, porém 
observou impacto positivo na redução da morte súbita.290 

Recentemente, o estudo DANISH291 avaliou o impacto do 
CDI na prevenção primária de morte súbita em portadores 
de miocardiopatia de etiologia não isquêmica. Este estudo 
também não demonstrou benefícios em redução de morte 
por todas as causas (desfecho primário) e morte cardiovascular 
(desfecho secundário). Entretanto, após a publicação do 
estudo DANISH, foram publicadas cinco metanálises, e 
todas demonstraram redução significativa de mortalidade 
total e morte súbita cardíaca, principalmente em pacientes 
com idade inferior a 70 anos e naqueles que receberam 
ressincronização cardíaca associada.292-296 Neste contexto, a 
indicação do CDI para prevenção primária na miocardiopatia 
não isquêmica requer estratificação adicional para detectar os 
pacientes com maior do risco de morte súbita.297 Não devem 
receber consideração para implante de CDI para prevenção 
primária de morte súbita os pacientes com baixa expectativa 
de vida, infarto do miocárdio recente, isquemia miocárdica 
tratável por revascularização cirúrgica ou percutânea, e 
comorbidades graves como câncer, IRC avançada, doença 
pulmonar obstrutiva grave. As evidências para implante de 
CDI em pacientes com indicação de transplante cardíaco 
também são limitadas.

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

CDI para sobreviventes de parada 
cardíaca devido à fibrilação ou TVS 
com instabilidade hemodinâmica 
grave, excluindo-se causa 
totalmente reversível.

I A 285,286

CDI na presença de doença cardíaca 
estrutural e documentação de TVS 
espontânea estável ou instável

I B 285,286

CDI na presença de síncope 
recorrente, clinicamente relevante 
com indução de taquicardia 
ventricular instável ou FV no estudo 
eletrofisiológico invasivo

IIA C -

CDI para pacientes com expectativa 
de vida limitada, com comorbidades 
graves, pacientes com tempestade 
elétrica ou na espera de um 
transplante cardíaco eminente

III C -

9.2.2. Cardiversor desfibrilador implantável na 
prevenção primária de morte súbita

A maioria dos pacientes com disfunção ventricular não 
se apresenta com critérios de indicação de prevenção 
secundária de morte súbita com implante de CDI e são 
potenciais candidatos para prevenção primária de morte 
súbita. Vários estudos randomizados foram conduzidas com 
intuito de avaliar o impacto do CDI na prevenção primária 
de morte súbita em pacientes com IC. O estudo MADIT-II287 
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10. Arritmias comuns na insuficiência 
cardíaca crônica

10.1. Fibrilação atrial
FA é a arritmia mais comum na IC, independente da função 

sistólica, levando ao aumento do risco de complicações 
tromboembólicas, particularmente AVC isquêmico, podendo 
também levar à exacerbação dos sintomas da IC.298 
Pacientes em ritmo sinusal, que desenvolvem FA em sua 
evolução usualmente pioram da IC.299 A FA pode piorar os 
sintomas da IC por vários mecanismos: redução do débito 
cardíaco pela perda da sístole atrial; aumento do consumo 
de oxigênio (VO2) pelo miocárdio e redução da perfusão 
coronariana nos períodos de maior FC; ativação neuro-
humoral; e piora da função sistólica pela resposta ventricular 
acentuada. Situação diferente é a do paciente que desenvolve 
IC devido à FA, com resposta ventricular rápida (usualmente 
> 150 bpm), entidade denominada “taquicardiomiopatia”, 
de prognóstico mais favorável com a correção da FA.300

Alguns aspectos necessitam ser considerados em pacientes 
com IC que apresentam FA, especialmente quando se faz o 
primeiro diagnóstico do episódio de FA ou ela é paroxística:298

• Identificação de causas corrigíveis: distúrbios eletrolíticos, 
disfunção tireoidiana, doença valvar mitral, hipertensão 
arterial não controlada, infecção, uso abusivo de álcool 
e isquemia miocárdica.

• Necessidade de controle da FC.
• Necessidade de controle do ritmo cardíaco.
• Avaliação do risco de AVC e necessidade de anticoagulação.
A FC ideal em pacientes com FA e IC ainda é motivo de 

debate, mas especialistas sugerem frequência entre 60 e 
100 bpm,301 podendo ser aceitável até o limite de 110 bpm.302 
FC < 70 bpm pode estar associada a pior prognóstico,303 e 
este achado pode explicar, em parte, porque BB utilizados 

em dose máxima podem não reduzir a mortalidade na 
IC em pacientes com FA.303,304 Existe intensa controvérsia 
sobre a segurança do uso da digoxina em pacientes com FA, 
embora este fármaco seja eficaz para a redução da frequência 
ventricular.232 Devemos considerar que todas as análises que 
apontam risco com uso de digoxina são baseadas em estudos 
observacionais ou análise post hoc de ensaios clínicos, o 
que limita singnificativamente a qualidade da evidência. 
Subanálise recente de grande ensaio clínico sugere que níveis 
séricos de digoxina acima de 1,2 ng/mL estão associados com 
risco aumentado de morte em pacientes com IC e FA.233

Em pacientes com IC, a estratégica de controle do ritmo 
não se mostrou superior à do controle da frequência, na 
redução da mortalidade e da morbidade.305 A cardioversão 
elétrica de urgência só é indicada se houver deterioração 
hemodinâmica; caso contrário podem se realizar o 
tratamento da IC e o controle da FC, antes de uma possível 
cardioversão. Não é raro, nesta situação, a reversão 
espontânea para ritmo sinusal, com a compensação clínica 
do paciente. A estratégia de controle do ritmo é melhor 
reservada para pacientes com causas secundárias reversíveis 
(por exemplo: hipertireoidismo), ou fatores precipitantes 
óbvios, como uma infecção. A amiodarona é eficaz para 
reverter quimicamente a FA para ritmo sinusal, reduzir os 
paroxismos de FA e ajudar na manutenção do ritmo sinusal, 
após a reversão espontânea ou elétrica.306,307

A eficácia e a segurança da ablação por cateter no átrio e 
veias pulmonares, como estratégia de controle do ritmo na IC, 
ainda são controvertidas, embora estudos recentes demonstrem 
potenciais benefícios clinícos relevantes. Metanálise que incluiu 
914 pacientes com disfunção ventricular demonstrou melhora 
da FEVE e capacidade funcional.308 Recentemente, o estudo 
CASTLE-AF (Catheter Ablation versus Standard conventional 
Treatment in patients with LEft ventricular dysfunction and 
Atrial Fibrillation), ensaio clínico randomizado que arrolou 
363 pacientes com disfunção de VE (FEVE < 35%), FA paroxística 
ou persistente com implante de CDI/TRC mostrou benefícios 
clínicos em desfechos duros sem precedentes, com redução em 
mortalidade total, mortalidade cardiovascular e hospitalização 
por IC.309 Trata-se, entretanto, de estudo de pequeno porte, 
conduzido por grupos especializados com ampla experiência 
na técnica, que pode não ter reprodutibilidade se aplicado 
em grande escala.

Pacientes com FA e IC sempre devem ser estratificados para 
o risco de eventos tromboembólicos e eventos hemorrágicos. 
Para este fim, sugerimos o uso dos escores CHA2DS2-VASc e 
HAS-BLED.310,311 Por definição, todo paciente com IC e FA terá 
escore CHA2DS2-VASc igual a 1, e muitos terão comorbidades 
associadas que incrementam o risco de embolia. Desta forma, 
a maioria destes pacientes tem indicação de anticoagulação 
oral crônica. Diretrizes internacionais e brasileiras312,313 
sobre o tratamento da FA estão disponíveis e detalham as 
estratégias para prevenção de eventos tromboembólicos. 
Metanálise recente sugere que o benefício adicional dos 
anticoagulantes de ação direta (DOACs, a saber: rivaroxabana, 
apixabana e dabigartana) em pacientes com IC é semelhante ao 
benefício naqueles sem IC, tornando-se excelente opção neste 
cenário,314,315 exceto em pacientes com próteses mecânicas 
valvares316 e com estenose mitral reumática.

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

CDI na disfunção sistólica 
(FEVE ≤ 35%) sintomática em classe 
funcional II-III (NYHA), de etiologia 
isquêmica, pelo menos 40 dias após 
infarto e 90 dias após cirurgia de 
revascularização miocárdica, com 
terapêutica otimizada e com boa 
expectativa de vida em 1 ano

I A 286,287

CDI na disfunção sistólica 
(FEVE ≤ 35%) sintomática em classe 
funcional II-III (NYHA), de etiologia não 
isquêmica, com terapêutica otimizada e 
com mais de 6 meses de evolução

IIA A 288-295

CDI no infarto do miocárdio com 
menos de 40 dias de evolução, 
miocardiopatia isquêmica com 
indicação de revascularização, 
miocardiopatia com fração de ejeção 
> que 35% ou baixa expectativa de 
vida em 1 ano

III B 288-290

464



Diretrizes
Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):436-539

10.2. Arritmias ventriculares

Arritmias ventriculares são comuns em pacientes com IC, 
podendo ser fonte de sintomas (palpitações, dor torácica, 
tontura e síncope), causar de morte súbita (taquicardia 
ventricular e FV) e contribuir para a progressão da disfunção 
ventricular. Diversos estudos têm encontrado associação 
entre densidade de extrassístoles ventriculares e ocorrência 
de disfunção ventricular esquerda,317 enquanto que a 
redução da densidade de extrassístoles após ablação esteve 
associada ao aumento da fração de ejeção.318 Apesar de não 

se reconhecerem limites precisos que indiquem benefício 
terapêutico, a ocorrência de grande carga de extrassístoles 
(> 24%) foi independemente associada a maior risco 
de taquicardiomiopatia.317

Além da presença de extrassístoles, outros marcadores 
podem contribuir para a identificação de pacientes com 
risco aumentado de morte súbita; neste aspecto, a relação 
entre a presença de disfunção ventricular esquerda grave 
(FEVE < 35%) e a ocorrência de morte súbita tem sido 
amplamente documentada. Deve-se notar, entretanto, que até 
24% dos pacientes com morte súbita e disfunção ventricular 
esquerda podem não ter causas arrítmicas detectadas em 
monitoramento de CDI para o óbito.319 Já em pacientes com 
ICFEp, estima-se que a morte súbita seja causa de óbito em 
10 a 30% dos casos.320 É interessante notar que o benefício 
do CDI parece persistir mesmo em pacientes que recuperam 
parcialmente a função ventricular no seguimento, segundo 
subanálise post hoc do estudo SCD-HeFT.321

A abordagem dos pacientes com IC e arritmias 
ventriculares deve ter início com a identificação e a 
correção de distúrbios eletrolíticos e metabólicos, bem como 
a retirada de medicações com potencial arritmogênico. 
Deve-se reconhecer que a principal conduta terapêutica 
nestas condições é a administração das medicações 
apropriadas para o tratamento da IC, com as associações e 
as doses prescritas, de acordo com as recomendações atuais. 
Particularmente, o uso de BB, de antagonistas do receptor 
mineralocorticoide e da associaçãos acubitril-valsartana 
esteve associado a menor chance de morte súbita.213,283,322 
De fato, tem sido descrita a redução da frequência 
de morte súbita com a implementação de tratamento 
medicamentoso adequado.322 O uso de antiarrítmicos é de 
valor limitado; o único agente correntemente considerado 
aceitável é amiodarona, embora exitam dúvidas sobre sua 
segurança em pacientes com classe funcional III da NYHA.288  
A administração de amiodarona a pacientes com IC não 
reduz a chance de morte súbita, mas pode aliviar sintomas e 
reduzir a frequência de disparos de cardiodesfibriladores.323 
A ablação de arritmias por radiofrequência pode ser útil para 
pacientes com sintomas limitantes apesar de tratamento 
medicamentoso, para reduzir a frequência de disparos 
de cardiodesfibriladores ou para pacientes com arritmias 
ventricular sustentada frequente ou incessante.324

11. Comorbidades na insuficiência cardíaca

11.1. Doença arterial coronariana
A doença aterosclerótica das artérias coronárias (DAC) é a 

principal causa de IC em todo mundo, incluindo o Brasil.15,325 
A isquemia miocárdica participa diretamente da fisiopatologia 
da disfunção sistólica, bem como das alterações das fases da 
diástole e, portanto, da ICFEp.326,327 A reversão da isquemia, 
com procedimentos de revascularização miocárdica, deve ser 
sempre considerada em pacientes com IC.328-330 A avaliação 
não invasiva de DAC e/ou isquemia ajuda na avaliação 
diagnóstica, prognóstica e no planejamento terapêutico.331-333 
A escolha do método desta avaliação depende de vários 
fatores, mas também da disponibilidade e da experiência 

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Controle de frequência cardíaca

Betabloqueador via oral como 
primeira opção para controle de FC 
em pacientes euvolêmicos e em 
classe funcional I-II da NYHA.

I A 302

Digoxina para controle de FC em 
pacientes com FA sintomáticos, apesar 
de terapêutica otimizada (incluindo 
BB ou quando betabloqueador não é 
tolerado ou contraindicado)

IIA B 303

Ablação do nó AV para controle da 
FC, em pacientes não responsíveis ou 
intolerantes às medicações empregadas 
(pacientes ficarão dependentes 
de marca-passo e TRC pode ser 
considerada; ver recomendações no 
quadro do item 9.1.5)

IIB B 304

Nível de Evidência

Amiodarona antes e após a cardioversão 
elétrica com sucesso, para manter o 
ritmo sinusal

IIA B -

Ablação da FA (paroxística ou 
persistente) para restaurar o ritmo 
sinusal em pacientes sintomáticos, 
intolerantes ou irresponsivos a drogas 
antiarrítmicas, para redução de 
morbidade e mortalidade

IIA B 307,308

Cardioversão elétrica ou 
farmacológica com amiodarona, para 
melhora adicional dos sintomas de 
IC, em pacientes persistentemente 
sintomáticos, apesar do tratamento 
ideal para a IC e com FC controlada

IIB B 306

Nível de Evidência

Uso dos escores CHA2DS2-VASc 
e HAS-BLED para estimar o risco 
tromboembólico e de sangramento, 
respectivamente, associado ao uso 
de anticoagulantes orais

I B 312,313

Uso de anticoagulante oral quando 
o escore CHA2DS2-VASc ≥ 2, 
independente da estratégia usada 
(controle frequência ou ritmo)

I A 314,315

Uso de anticoagulante oral quando 
o escore CHA2DS2-VASc = 1, 
independente da estratégia usada 
(controle frequência ou ritmo)

IIA C -

465



Diretrizes
Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):436-539

de cada centro. Diversas opções de acurácia semelhante 
podem ser consideradas na estratégia de investigação de 
cardiopatia isquêmica, incluindo ecocardiograma de estresse, 
cintilografia miocárdica e RMC com estresse farmacológico e 
infusão de gadolíneo. A angiotomografia de artérias coronárias 
e a Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-CT) também 
podem ser alternativas em casos e cenários selecionados. 
Cinecoronariografia pode ser fundamental para diagnóstico, 
quantificação e definição anatômica da circulação coronária, 
particularmente no paciente que se apresenta com angina 
pectoris típica e naqueles com alterações em exames não 
invasivos de avaliação de isquemia miocárdica.334

A revascularização coronária é o tratamento cirúrgico ou 
percutâneo mais frequentemente indicado nos pacientes 
com IC, refletindo a elevada prevalência de DAC em 
associação com a IC. Grande parte das recomendações de 
tratamento de revascularização neste cenário deriva-se de 
estudos clínicos observacionais (Coronary Artery Surgery 
Study) e estudos randomizados (VA Coronary Arter yBypass 
Surgery Cooperative Study) realizados nos anos 1980 e 
1990, em que o tratamento medicamentoso não contava 
com os bloqueadores neuro-hormonais atuais.335-337  

No entanto, indicações consensuais derivadas principalmente 
dos resultados desses estudos ainda persistem.

Desta forma, recomenda-se a revascularização coronária 
cirúrgica ou percutânea para pacientes com IC e angina 
persistente e limitante, apesar do tratamento medicamentoso 
otimizado (classes III e IV da Canadian Cardiovascular Society), 
em portadores de DAC grave multiarterial, com anatomia 
coronária adequada à revascularização. Recomenda-se também 
a revascularização do miocárdio, visando reduzir morte 
cardiovascular e hospitalizações cardiovasculares, em pacientes 
com disfunção ventricular esquerda e lesão obstrutiva significativa 
(> 50%) do tronco da coronária esquerda, com expectativa de 
vida acima de 1 ano, com boa capacidade funcional.

Em pacientes com DAC grave e ICFEr que não se enquadrem 
nas situações acima, o tratamento pode ser embasado nos 
resultados do estudo STICH (Surgical Treatment for Ischemic 
Heart Failure),	em	que	pacientes	com	FEVE	≤	35%,	passíveis	
de revascularização e sob tratamento medicamentoso 
moderno, foram randomizados para estratégia com ou sem 
revascularização cirúrgica.329,330 Os resultados iniciais do estudo 
STICH demonstraram que a cirurgia de revascularização 
miocárdica reduziu o desfecho combinado de morte 
cardiovascular e hospitalização cardiovascular, mas sem 
redução significativa na mortalidade total. Resultados mais 
recentes, de 10 anos de seguimento do estudo, observaram 
redução de 28% na morte por qualquer causa ou hospitalização 
cardiovascular, reforçando os resultados iniciais e consolidando 
o benefício da revascularização nesta população.338

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Diagnóstico

Avaliação por imagem não invasiva 
em pacientes com ICFEr com alto 
risco para DAC, para confirmar e 
quantificar o grau de acometimento 
isquêmico miocárdico

I B 331,332

Cinecoronariografia em pacientes 
com IC e sintomas de angina de peito 
ou equivalente anginoso

I C -

Cinecoronariografia em pacientes 
com IC, sem sintomas sugestivos de 
DAC, mas com exames de imagem 
não invasivos sugestivos de  
DAC/isquemia miocárdica

I C -

Cinecoronariografia em pacientes 
com IC FEVE ≤ 35%, sem angina, 
porém de alto risco para DAC

IIA C -

Tratamento (revascularização)

Revascularização miocárdica 
percutânea ou cirúrgica nos 
pacientes com IC e FEVE ≤ 35%, 
quadro de angina de peitolimitante 
(classe III a IV) ou lesão de tronco 
de coronária esquerda (> 50%), com 
anatomia coronariana favorável para 
o procedimento escolhido

I B 335-337

Revascularização miocárdica 
cirúrgica se critérios de elegibilidade 
do estudo STICH (IC, FEVE ≤ 35%, 
sem angina limitante ou lesão de 
tronco de coronária esquerda, 
mas com lesões passíveis de 
revascularização cirúrgica)

I B 329,330,338

Revascularização miocárdica 
percutânea ou cirúrgica em pacientes 
com IC e FEVE ≤ 35%, sem angina de 
peito, mas com anatomia coronariana 
favorável para o procedimento escolhido 
e isquemia/reversibilidade documentada 
em exames não invasivos

IIA C -

11.2. Hipertensão arterial sistêmica
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) desempenha 

papel significativo no desenvolvimento da IC.339-341  
Dois estudos clínicos observacionais (n = 4.408) demonstram 
que a incidência ajustada de IC aumentou 1,6, 2,2 e 2,6 vezes 
naquelas com média de PAS entre 120 e 139 mmHg, 140 
e	 159	mmHg	 e	≥	160	mmHg,	 respectivamente	 (usando	
como grupo de referência pacientes com PAS < 120 mmHg). 
Para pacientes hipertensos adultos e com alto risco para 
doença cardiovascular, evidências apoiam o tratamento mais 
intensivo com medicação anti-hipertensiva.342,343 O estudo 
SPRINT, cujo objetivo foi a redução da PAS < 120 mmHg, 
diminuiu em 25% o desfecho composto de progressão de 
eventos cardiovasculares.344 A incidência de IC, um dos 
objetivos primários, também teve significativa redução de 38% 
(Hazard	Ratio	–	HR	de	0,62;	Intervalo	de	Confiança	de	95%	−	
IC95% 0,45–0,84). Metanálises de estudos clínicos mostraram 
benefícios similares sobre a incidência de IC com redução 
mais intensa dos níveis pressóricos,345,346 mas as informações 
procedentes de estudos que, aleatoriamente incluíram 
participantes com diferentes níveis de PA, são mais limitadas.347

Não existem estudos clínicos delineados para definir metas 
pressóricas em pacientes com IC e que permanecem hipertensos. 
Parece razoável preconizar que, neste cenário, devamos buscar 
metas de pressão semelhantes àquela em indivíduos com alto 
risco para doença cardiovascular (PAS < 120 a 130 mmHg).140 
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Cabe pontuar que hipertensão resistente é incomum na presença 
de disfunção sistólica grave de VE em tratamento farmacológico 
otimizado. Como primeira linha do tratamento anti-hipertensivo 
na IC, deve-se buscar o uso de terapia tríplice (IECAs, BB e 
antagonistas dos receptores mineralocorticóides) em doses plenas 
testadas nos grandes ensaios clínicos de IC (ver recomendações 
no item 7.1 da IC Crônica). A troca de IECA para a associação 
sacubitril/valsartana em pacientes elegíveis para esta estratégia 
também pode ajudar no controle pressórico, considerando-se o 
efeito anti-hipertensivo adicional deste fármaco.213 Anlodipino e 
hidralazina são fármacos testados em pacientes com IC e também 
podem auxiliar no controle pressórico.238,348 Alguns grupos 
farmacológicos não devem ser utilizados no controle de pressão 
em pacientes com IC, como bloqueadores do canal de cálcio 
não diidropiridínicos e bloqueadores alfa-adrenérgicos.349-351

11.3. Insuficiência mitral
Pacientes com miocardiopatia dilatada e ICFEr podem 

desenvolver insuficiência mitral (IM) secundária, em que os 
folhetos valvares e cordoalhas são estruturalmente normais, e 
a regurgitação mitral resulta de alterações da geometria do VE, 
que se torna globoso com o remodelamento progressivo, com 
afastamento dos músculos papilares, estiramento das cordoalhas 
e falha na coaptação dos folhetos valvares.354 Neste contexto 
clínico, a IM secundária moderada à grave é considerada 
uma doença do músculo cardíaco, sendo marcador de mau 
prognóstico.355 Apesar disto, não há evidências científicas sólidas 
até o momento que indiquem que a intervenção cirúrgica de 
redução da IM funcional na ICFEr associe-se com aumento da 
sobrevida em comparação ao tratamento clínico conservador, 
além de ser um procedimento com elevada mortalidade.356,357 

Quando existe indicação formal de revascularização miocárdica 
cirúrgica, pode-se considerar a abordagem cirúrgica da valva 
mitral, desde que fique documentada presença de IM grave 
sintomática, a despeito de tratamento clínico otimizado. 
Neste sentido, fármacos, como IECA e BB, bem como 
TRC, são eficazes em reduzir a intensidade da regurgitação 
mitral e seu impacto clínico.358-360 O impacto do tratamento 
cirúrgico concomitante da IM moderada em pacientes que se 
submetem à revascularização miocárdica cirúrgica é menos 
documentado.361 A abordagem de reparo transcateter é uma 
opção de menor risco, mas de eficácia inferior ao reparo 
cirúrgico, no que diz respeito ao grau de IM residual em médio 
prazo.362 Ainda que existam relatos indicando efeitos positivos 
sobre sintomas, capacidade funcional e qualidade de vida, 
ainda não há evidência sólida de melhora na sobrevida com 
estratégias percutâneas.363-366

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

ICFEr

Diurético tiazídico para hipertensos 
apesar do uso de combinações 
de IECA (ou BRA), BB e 
antagonista mineralocorticoide

I C -

Hidralazina ou anlodipina para 
hipertensos apesar do uso de 
combinações de IECA (ou BRA), 
BB, antagonista mineralocorticoide 
e diurético

I A 238,348

Bloqueadores de canal de cálcio 
não diidropiridínicos (verapamil e 
diltiazem) no tratamento da HAS, pelo 
risco de piora da função sistólica

III C -

Bloqueadores alfa-adrenérgicos 
(doxazosina/prazosin) como 
anti-hipertensivos

III A 349-351

Classe

Os anti-hipertensivos na ICFEp 
podem incluir IECAs, BRAs, BB, 
antagonistas dos receptores 
mineralocorticoides e diuréticos

I C -

Existe um paradoxo epidemiológico na relação entre IC 
e HAS, pois, em cenários de IC avançada, níveis mais baixos 
da PAS se associam com maior mortalidade. Na subanálise 
do banco de dados de estudo DIG,352 a mortalidade foi 
significativamente maior para os pacientes com menor nível de 
PAS (< 100 mmHg) do que no grupo de referência com PAS 
de 130 a 139 mmHg. Resultados semelhantes foram relatados 
pelo Val-HeFT Valsartan Heart Failure Trial, no qual os pacientes 
no	quartil	mais	 baixo	da	PAS	≤	110	mmHg	apresentaram	
o quadro de IC mais grave com aumento significativo da 
mortalidade, assim como de internação por IC do que os 
pacientes nos quartis superiores da linha de base com PAS 
média 130 mmHg.353 Nestes pacientes, a PAS mais elevada 
pode ser um marcador da capacidade do VE em gerar volume 
sistólico efetivo, ou melhor débito cardíaco. Nestes casos, o 
tratamento deve ser individualizado e com adequação.

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Tratamento clínico otimizado da 
IC para reduzir intensidade da 
IM funcional

I B 358-360

Reparo valvar mitral cirúrgico (troca 
ou plastia) associado, quando existe 
indicação formal de revascularização 
miocárdica, para pacientes com 
IM secundária grave, apesar de 
tratamento clínico otimizado

IIA C -

Reparo valvar mitral cirúrgico (troca ou 
plastia) isolada, para pacientes com 
FEVE > 30%, risco cirúrgico baixo, 
IM secundária grave sintomática e 
refratária, apesar de tratamento clínico 
otimizado (incluindo TRC, se indicada)

IIB C -

Reparo valvar mitral percutâneo 
com MitraClip®, para pacientes com 
FEVE > 30%, risco cirúrgico elevado, 
IM secundária grave sintomática e 
refratária, apesar de tratamento clínico 
otimizado (incluindo TRC, se indicada)

IIB B 362-366

11.4. Estenose aórtica
Levando em conta a alta mortalidade observada na história 

natural dos pacientes com IC, associada à estenose aórtica 
crítica, que não submetidos a tratamento cirúrgico, deve-se 
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considerar a troca valvar cirúrgica para aqueles com risco 
de mortalidade associada ao tratamento cirúrgico não maior 
que 10%.367-369 Mais recentemente, estudos prospectivos têm 
mostrado bons resultados com o implante transcateter de valva 
aórtica (TAVI) em pacientes com estenose aórtica crítica que são 
julgados de alto risco operatório ou inoperáveis.369-372

O cenário clínico que pode ocorrer na IC com redução 
da FEVE e gera dúvida no encaminhamento terapêutico é a 
presença de estenose aórtica chamada de “baixo fluxo e baixo 
gradiente" (área valvar < 1 cm², FEVE habitualmente < 40%, 
com gradiente de pressão média transvalar < 40 mmHg). 
Nestes indivíduos, a ecocardiografia sob estresse com 
dobutamina em baixas doses pode ser considerada, visando 
diferenciar os pacientes com estenose aórtica moderada 
daqueles com estenose grave verdadeira, além de permitir a 
identificação de reserva contrátil ventricular esquerda, que é 
marcador prognóstico nestes casos.373 Pacientes com estenose 
aórtica grave verdadeira podem ter benefício substancial com 
procedimentos intervencionistas cirúrgicos ou percutâneos.373,374

11.5. Dislipidemias
A redução dos níveis de lipoproteína de baixa densidade-

colesterol (LDL-c) leva à queda no risco cardiovascular e à menor 
mortalidade por doença aterosclerótica na população geral. 
Entretanto, isto não pode ser extrapolado indiscriminadamente 
às outras cardiopatias. O tratamento agressivo com estatinas 
reduz o risco de desenvolvimento de IC em pacientes sob 
risco, ou seja, em estágio A.121,375-377 Assim como na obesidade, 
existe relação inversa entre níveis elevados de LDL-c e menor 
mortalidade em pacientes com IC.378 Tal fato é claro em pacientes 
com IC de etiologia não isquêmica. Ensaios clínicos controlados 
mostraram que o uso de estatinas não interferiu em mortalidade 
nos pacientes com IC.379-381 Metanálises corroboram este 
achado.382 Portanto, não há evidência que dê embasamento ao 
uso rotineiro de estatinas ou outro tratamento hipolipemiante 
em pacientes com IC clinicamente manifesta. Abre-se exceção 
àqueles com DAC aterosclerótica conhecida e ativa e sob uso 
das estatinas. Deve-se ressaltar que o uso de estatinas é uma 
medida que visa à redução de mortalidade em médio e longo 
prazos, ou seja, fora do escopo em pacientes em estágio D de 
IC. Estudo multicêntrico mostrou relação direta entre os níveis 
de pró-proteína convertase subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9) 
e mortalidade em pacientes com IC. Todavia, até o presente 
momento, não há evidências que favoreçam o uso dos inibidores 
da PCSK9 em pacientes com IC.383

11.6. Obesidade e caquexia
Cerca de 29% a 40% dos pacientes com IC estão em 

sobrepeso, e 30% a 49% são obesos, com prevalência 
significativamente maior para pacientes com ICFEp em 
comparação com ICFEr.2,339,384.385 O excesso de peso está 
associado a alterações hemodinâmica e anatômica do 
sistema cardiovascular, e evidências recentes sugerem 
sua relação com alterações metabólicas, inflamatórias e 
hormonais, como a resistência à insulina que pode, em 
parte, potencializar a ligação entre obesidade e IC.386  
O tratamento deve ser conduzido conforme recomendado 
em diretrizes nacionais e internacionais, sobre prevenção 

de doenças cardiovasculares.387,388 No entanto, não existem 
estudos prospectivos com evidências de que o IMC mais alto 
é definitivamente deletério e de que a perda de peso seria 
benéfica ou segura em ICFEr, embora possa ser recomendável 
para alívio de sintomas e controle de fatores de risco.2,339 
A relação da obesidade como fator desencadeante ou 
agravante de doença cardiovascular, particularmente na IC, 
nem sempre é clara. Como referido anteriormente, diversos 
estudos observacionais sugerem a existência de um fenômeno 
caracterizado como “paradoxo da obesidade" nos pacientes 
com IC. IMC entre 30 e 35 kg/m2em pacientes com IC se 
associam paradoxalmente com menor mortalidade e taxas de 
hospitalização quando comparados aos pacientes com IMC 
considerados normais.154 Outros estudos sugerem distribuição 
em forma de "U" para a relação entre mortalidade e IMC nos 
pacientes com IC, em que a máxima mortalidade ocorre em 
pacientes com caquexia (IMC < 20 kg/m2) e mortalidade 
comparativamente mais baixa nos pacientes com IMC nas 
faixas do normal, sobrepeso e obesidade leve (entre 20 e 
35 kg/m2), voltando a se verificar aumento da mortalidade 
quando o IMC ultrapassa 35 kg/m.157-159 Considerando a 
natureza observacional destas pesquisas e a ausência de 
estudos prospectivos de intervenção neste cenário, os 
integrantes da diretriz não recomendam orientações formais 
de dieta para pacientes com sobrepeso e obesidade leve, 
com objetivo de alterar a evolução da síndrome. Parece 
razoável propor que, em indivíduos em risco de desenvolver 
IC, deva-se buscar a manutenção de peso adequado por dieta 
saudável e que, na coexistência de IC e obesidade mórbida 
(IMC > 40 kg/m2), devamos almejar redução de peso com o 
uso de estratégias preconizadas em diretrizes internacionais. 
Relatos de casos e pequenas séries sugerem que diferentes 
modalidades de cirurgia bariátrica podem ser seguras em 
pacientes selecionados com disfunção ventricular grave, 
desde que realizada por equipes multiprofissionais altamente 
treinadas.155,156 As preparações para perda de peso contendo 
sibutramina ou derivados da efedrina podem contribuir para 
o desenvolvimento de IC e devem ser evitadas.

A caquexia diagnosticada como perda de peso não 
edematoso	 involuntária,	≥	6%	do	peso	 corporal	 total	 nos	
últimos 6 a 12 meses387-389 ocorre em cerca de 5 a 15% dos 
pacientes com IC, especialmente aqueles com ICFEr em um 
estado de doença mais avançado.154,388 Esta complicação 
grave está associada a sintomas mais intensos e capacidade 
funcional reduzida, hospitalizações mais frequentes e 
menor sobrevida. Os tratamentos potenciais podem incluir 
estimulantes de apetite, treinamento de exercícios e agentes 
anabolizantes, incluindo testosterona, em combinação com 
a aplicação de suplementos nutricionais e intervenções 
anticatabólicas, embora nenhuma destas estratégias tenha 
eficácia comprovada, e sua segurança seja desconhecida.390,391 

11.7. Diabetes melito
Disglicemia e diabetes melito são muito comuns na IC. 

O diabetes melito é sabidamente um fator de risco para IC, 
independentemente da presença de DAC.2,37,392 Embora a relação 
entre glicemia e IC seja incerta,393 a incidência de IC é duas a quatro 
vezes maior em diabéticos. Aproximadamente 12% dos diabéticos 
têm IC394,395 e, naqueles em faixas etárias mais avançadas, a 
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incidência chega a 22%.396 Ainda existe incerteza se o controle 
glicêmico rigoroso altera o risco de eventos cardiovasculares em 
pacientes com IC,37,126,397-399 embora novas evidências sugiram 
benefícios de fármacos específicos (como a empaglifozina).

Metformina é segura e deve ser a droga de escolha para 
controle de diabetes melito na IC, mas é contraindicada nos 
pacientes com insuficiências renal e/ou hepática graves.400-402 
Insulina, requerida para diabetes melito tipo 1 e para tratar 
hiperglicemia sintomática no diabetes melito tipo 2, é potente 
retentor de sódio, pode levar à retenção de líquidos e à piora da 
IC. Sulfonilureias não se associaram à piora da IC, mas devem 
ser usadas com cautela, pelo risco de hipoglicemia.398,400-403 
Tiazolidinedionas (glitazonas) causam retenção de sódio e 
água, e elevam o risco de piora e de hospitalizações por 
IC, não sendo recomendadas.404,405 Inibidores da dipeptidil 
peptidase-4 (DPP-4; gliptinas) estimulam a liberação de insulina 
e podem aumentar o risco de eventos cardiovasculares e 
piorar a IC. Em pacientes com diabetes melito 2 com história 
ou sob risco de eventos cardiovasculares, a saxagliptina 
associou-se a maior taxa de hospitalização por IC.406 As demais 
gliptinas (sitagliptina, alogliptina e linagliptina), no entanto, 
não provocaram aumento nas hospitalizações por IC.407-409  
O estudo EMPA-REG OUTCOME comparou a empagliflozina, 
um inibidor do transportador de sódio glicose (SGLT-2), ao 
placebo em diabetes melito tipo 2 com doença cardiovascular 
estabelecida, demonstrando redução no desfecho primário 
composto de morte cardiovascular, infarto e AVC não fatais.125 
Houve surpreendente redução nas hospitalizações por IC 
(número	necessário	para	tratar	−	NNT	de	35	em	3	anos)	com	
efeitos consistentes observados em subgrupos definidos, como 
em pacientes com ou sem IC prévias.410 Já a canagliflozina, 
outro inibidor SGLT-2, embora associada à redução de 14% 
do desfecho primário composto por morte cardiovascular, 
IAM não fatal e AVC não fatal, provocou aumento significativo 
no número de amputações (ao nível do hálux e metatarsos)  
e fraturas ósseas.411

devido à presença do iodo na composição do medicamento. 
Em termos prognósticos, níveis séricos do hormônio estimulante 
da tireoide (TSH) > 10 uUI/mL ou TSH < 0,1 uUI/mL 
estão associados a eventos desfavoráveis, como internação 
e morte em pacientes com IC. Embora o tratamento do 
hipotireoidismo não tenha impacto na mortalidade, há redução 
dos sintomas e aumento da capacidade de exercício.412 
Pacientes em uso de amiodarona devem ter o TSH dosado 
regularmente (a cada 6 meses). Valores de TSH > 10 uUI/mL  
devem receber tratamento com reposição de levotiroxina, 
mesmo que os valores de T4 sejam normais (hipotireoidismo 
subclínico). Nos casos de hipotireoidismo com indicação de 
tratamento, deve-se iniciar com dose de levotiroxina de 25 mcg, 
sempre administrado em jejum. O aumento da dose deve ser 
de 12,5 a 25 mcg, com dosagem do TSH a cada 4 semanas, 
com alvo terapêutico de normalização dos níveis séricos de TSH 
(0,3 a 5 uUI/mL). Nos casos de hipertireoidismo, o tratamento 
inicial com metimazol 5 a 10 mg ao dia pode ser a escolha, 
e aconselha-se consulta posterior com endocrinologista para 
avaliar tratamento definitivo. No hipertireoidismo induzido 
por amiodarona, deve-se considerar a suspensão da droga, se 
possível. Se houver FA concomitante, deve-se priorizar o uso 
de BB para controle da FC.413

11.9. Doença renal
IC e IRC frequentemente coexistem, compartilham 

muitos fatores de risco e interagem piorando o prognóstico 
de ambas as entidades. IRC é tipicamente definida como 
taxa de filtração glomerular (TFG) < 60 mL/min/1,73 m2 
ou presença de albuminúria (micro ou macroalbuminúria 
−	30-300	ou	>	300	mg	albumina	por	grama	de	creatinina	
urinária, respectivamente).414,415 A microalbuminúria é 
frequente nos pacientes com IC, independentemente da 
presença de hipertensão ou diabetes, sendo um marcador de 
mortalidade.416,417 Pacientes com grave disfunção renal (TFG 
< 30 mL/min/1,73 m2) geralmente são excluídos dos grandes 
ensaios clínicos e há poucas terapias baseadas em evidências 
nesta população. O termo “piora da função renal” é geralmente 
utilizado para um aumento > 0,3 mg/dL de creatinina ou queda 
> 20% na TFG.418 Estas pequenas alterações podem promover 
o desenvolvimento e a progressão da IRC e piorar o prognóstico 
da IC. Aumentos na creatinina durante hospitalizações por IC 
aguda nem sempre são clinicamente relevantes, especialmente 
quando acompanhados por apropriada redução da congestão, 
diurese e hemoconcentração. Grandes aumentos da creatinina 
(lesão renal aguda) são raros na IC e mais relacionados à 
associação de diuréticos e outras drogas (aminoglicosídeos, 
anti-inflamatórios não esteroides e uso de contrastes iodados).419 
Apesar de os bloqueadores do SRAA poderem causar pequenas 
reduções na TFG em pacientes com IC, seu benefício é muito 
maior e não se justifica sua suspensão regular na maioria dos 
cenários clínicos. Grandes elevações na creatinina devem 
fazer pensar em hipovolemia, estenose de artérias renais e 
hipercalemia, que frequentemente acompanham a piora 
renal. Diuréticos, especialmente tiazídicos, mas também de 
alça, são menos eficazes em pacientes com TFG muito baixas. 
Drogas com excreção renal (digoxina, heparinas de baixo peso 
molecular e insulina) necessitam de ajustes das doses se a função 
renal piorar.420,421 Hiperplasia prostática obstrutiva é frequente 

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

A metformina deve ser droga de 
primeira escolha para pacientes com 
diabetes melito 2 e IC

I B 400,401

As sulfonilureias podem ser utilizadas 
nos pacientes com diabetes melito 2 e 
IC, mas podem causar hipoglicemia

IIB B 398,400,403

A alogliptina e a linagliptina devem ser 
usadas com cautela em pacientes com 
diabetes melito 2 e IC

IIB B 408,409

A saxagliptina e as tiazolidinedionas 
(glitazonas) são contraindicadas aos 
pacientes diabetes melito 2 com IC

III A 404-406

11.8. Doenças da tireoide
Tanto o hipertireoidismo quanto hipotireoidismo podem 

causar IC. Isso justifica o rastreamento de tireoideopatias em 
todos pacientes com IC. Cerca de 12% dos pacientes com IC têm 
alteração na função tireoidiana. Quando em uso de amiodarona, 
este número se eleva para cerca de 40% dos pacientes, 
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em homens mais velhos e pode interferir na função renal, 
devendo ser excluída em homens com IC que pioram a função 
renal subitamente. Bloqueadores alfa-adrenérgicos, usados 
para tratar a hiperplasia, podem causar hipotensão e retenção 
de sódio e água, não sendo seguros na IC. Nestes casos, 
os inibidores da 5-alfarredutase são mais indicados.349 
Complicações comuns em pacientes com IC que iniciam diálise 
incluem desidratação e distúrbios eletrolíticos, que podem 
precipitar angina, hipotensão e arritmias supraventriculares e 
ventriculares. Uma redução na terapia medicamentosa pode 
ser necessária, para que a diálise efetiva possa ser realizada, 
mas as medicações específicas para IC devem ser mantidas 
para pacientes em hemodiálise,422-425 em especial IECA, BRA 
e BB. Transplante renal é uma possibilidade em pacientes 
selecionados com IC e IRC.426-428

11.10. Doença pulmonar (doença pulmonar obstrutiva 
crônica e asma)

Estudo brasileiro descreveu prevalência de 21% de DPOC 
em pacientes que internam por IC, mas outros autores 
mostraram que até 50% dos pacientes podem ter coexistência 
da DPOC. A investigação de doença pulmonar deve ser feita 
naqueles pacientes que continuam com dispneia, mesmo após 
otimização da terapêutica para a IC. A realização da prova 
de função pulmonar deve ser feita quando o quadro de IC 
estiver compensado, considerando que congestão pulmonar 
pode causar redução tanto no volume expiratório no primeiro 
segundo (VEF1) como na capacidade vital forçada (CVF). 
Em pacientes descompensados, quando há dúvida sobre 
coexistência de doença pulmonar como causa de dispneia, 
o uso dos peptídeos natriuréticos (BNP e NT-proBNP) e de 
exames de imagem, como o raio X de tórax e o ultrassom 
pulmonar, ajudam a diferenciar a causa da dispneia. Mesmo na 
presença de doença pulmonar, o uso dos BB é fundamental 
no tratamento da IC, reduzindo a mortalidade dos pacientes 
com coexistência de IC e DPOC. Estudos mostram que mesmo 
os betabloquedores não seletivos, como o carvedilol, podem 
ser usados nos pacientes com DPOC; mas como há queda 
na função pulmonar com o carvedilol, prefere-se o uso de 
bloqueadores β1 seletivos (metoprolol, bisoprolol ou nebivolol) 
nesse grupo de pacientes.429-431 Por outro lado, pacientes 
com asma não costumam tolerar o uso dos BB não seletivos.  
Nestes casos, deve-se priorizar o uso dos BB seletivos.

11.11. Deficiência de ferro e anemia
Metade dos pacientes com IC têm deficiência de ferro 

que, nessa população específica, pode ser definida como 
ferritina sérica < 100 mg/L ou ferritina entre 100 e 299 mg/L 
com saturação da transferrina < 20%. Todos os pacientes 
com IC devem ter dosadas a ferritina sérica e a saturação 
da transferrina. A deficiência de ferro, mesmo sem anemia, 
está associada a prognóstico pior. A reposição de ferro por 
via intravenosa mostrou-se eficaz em aumentar a capacidade 
funcional, melhorar a qualidade de vida e reduzir as 
hospitalizações tanto em ICFEp quanto em ICFEr.62,432,433  
Já a reposição oral, mesmo com doses altas, não é melhor que 
placebo.434 Uma vez detectada a deficiência de ferro, além 
do ferro intravenoso, os pacientes devem ser investigados 
para excluir possíveis lesões gastrintestinais como causa da 
deficiência de ferro por sangramento crônico.

A anemia está presente em aproximadamente um terço dos 
pacientes com IC e também é associada a pior prognóstico. 
As causas mais comuns de anemia nos pacientes com IC são 
anemia da doença crônica, anemia por deficiência de ferro, 
anemia dilucional e anemia secundária à insuficiência renal. 
Deve-se sempre investigar a causa da anemia com análise dos 
índices (tamanho e pigmentação) das hemácias, contagem de 
reticulócitos, esfregaço periférico, investigação de deficiência 
de ferro (ferro sérico, ferritina e saturação da transferrina), 
dosagem de B12 e acido fólico, e creatinina (avaliação da 
função renal). O tratamento de causas específicas deve ser 
implementado, conforme o resultado das investigações. 
Os estimulantes da eritropoiese, como a darboepoietina, 
não devem ser indicados, porque não trazem benefícios e 
aumentam os eventos tromboembólicos.

Recomendação Classe Nivel de 
Evidência Referências

Reposição de ferro por via 
intravenosa na ICFEr com deficiência 
de ferro, mesmo na ausência de 
anemia, para aumentar capacidade 
de exercício, melhorar qualidade de 
vida e reduzir hospitalização

IIa A 62,432,433

11.12. Disfunçao erétil
A disfunção erétil acomete parcela significativa dos homens 

com IC e está associada à redução na qualidade de vida.  
Os fatores de risco cardiovascular, envolvidos na gênese 
da IC, também são causas potenciais de disfunção erétil. 
A própria IC leva à disfunção erétil mediada pela ativação 
neuro-humoral, capacidade funcional limitada, depressão 
e pelo uso de medicamentos que potencialmente podem 
interferir na função sexual (em especial diuréticos tiazídicos, 
espironolactona, alguns BB e digoxina). Todas estas possíveis 
causas devem ser buscadas na história clínica, e o tratamento 
específico deve ser considerado. O tratamento da disfunção 
erétil pode envolver o uso dos iF5. Sildenafil foi testado em três 
ensaios clínicos em pacientes com IC compensada, tendo sido 
eficaz na melhora do desempenho sexual e da qualidade de 
vida.192 Esta classe de medicamentos é segura para pacientes em 
classe funcional I e II da NYHA e para aqueles com capacidade 
funcional > 5 METs em teste de estresse. O uso concomitante 
com nitratos é contraindicado devido ao risco de hipotensão.  
A maioria destes estudos não incluiu pacientes em classe 
funcional III e IV da NYHA, de forma que se priorizam o 
tratamento da IC e a melhora das condições clínicas para, então, 
liberá-los para atividade sexual e uso de fármacos específicos. 
Por fim, a otimização terapêutica da IC, baseada nas diretrizes, 
e o tratamento da depressão (comorbidade comum e associada 
à disfunção erétil) devem ser sempre priorizados, para melhorar 
a qualidade de vida e o desempenho sexual.435

11.13. Síndrome da apneia do sono
As desordens respiratórias do sono, ou apneia do sono, são 

alterações muito prevalentes em pacientes com IC, podendo 
variar de 12 a 55% nos pacientes com disfunção sistólica436 e 
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até 81% em uma população ambulatorial, incluindo aqueles 
com e sem disfunção ventricular.437 Vários processos, de 
uma complexa cadeia de eventos, são compartilhados entre 
os mecanismos fisiopatológicos da IC e dos distúrbios do 
sono, podendo promover potencialização de eventos e 
progressão da doença. Ativação simpática e aumento do perfil 
inflamatório, associados a uma cascata de estresse oxidativo 
e disfunção endotelial, são parte dos eventos compartilhados 
pelas duas situações patológicas.438,439 

Os distúrbios do sono podem ser divididos em obstrutivo, 
central ou misto. A apneia obstrutiva parece ser muito 
prevalente entre os pacientes com IC, principalmente na classe 
funcional I/II, uma vez que, nos pacientes com IC avançada, 
a prevalência da apneia central aumenta.440

A determinação correta do diagnóstico entre alterações 
obstrutivas ou de origem central é fundamental, visto seu 
impacto no tratamento. Para este diagnóstico, a polissonografia 
se mostra o exame de escolha. A graduação também se 
mostra importante, sendo considerado o índice de apneia/
hipopneia (IAH) entre 5 a 15 um distúrbio discreto; de 15 a 30, 
moderado; e acima de 30, grave.441,442 O uso de dispositivos 
para o tratamento de apneia de origem central em pacientes 
com IC com disfunção sistólica, entretanto, está contraindicado, 
pois se associou com aumento do risco de morte em grande 
ensaio clínico recente.443 Embora estudos pequenos sugiram 
que o uso de estratégias que utilizam pressão positiva contínua 
nas via aérea (CPAP e variações) possam ter impacto na 
qualidade de vida de pacientes com distúrbios ventilatórios 
obstrutivos, inclusive na IC,444 grande ensaio clínico recente 
não demonstrou benefícios sobre desfechos cardiovasculares 
duros.445 Especialistas sugerem que o benefício possa depender 
de uso prolongado durante a noite (> 4 horas).446

11.14. Câncer
A prevalência concomitante de fatores de risco de câncer 

e doença cardiovascular, o envelhecimento da população 
e a maior sobrevida alcançada em ambas as entidades têm 
contribuído para a maior frequência de pacientes com 
disfunção ventricular causada ou agravada pelo câncer 
ou por seu tratamento, bem como para a alta incidência 
de casos novos de neoplasias em pacientes com IC.447 
Recomendam-se identificar fatores de risco e comorbidades 
previamente ao tratamento do câncer. Toda e qualquer 
agressão prévia ao miocárdio deve ser considerada potencial 
risco para o desenvolvimento de “miocardiotoxicidade”.448 
Pacientes com IC têm risco aumentado de câncer e, quando 
o apresentam, têm prognóstico pior, se comparados aos 
pacientes com função ventricular normal.449 A disfunção 
ventricular secundária à quimioterapia foi inicialmente 
descrita como secundária aos fármacos antracíclicos, 
como a doxorrubicina. Entretanto estendem-se às mais 
diversas classes farmacológicas, como os agentes alquilantes 
(ciclofosfamida), os anticorpos monoclonais (trastuzumabe), 
os inibidores da tirosinaquinase (sunitinibe, sorafenibe e 
dasatinibe), os inibidores de proteasoma (bortezomibe), os 
agentes antimicrotúbulos e os antimetabólitos, entre outros. 
O problema ganha magnitude, uma vez que os esquemas 
de quimioterapia combinam fármacos com potencial 

cardiotóxico, de modo concomitante ou sequencial, 
somado a outros fármacos não antineoplásicos, mas com 
potencial para agravar a IC, como os glicocorticoides e os 
anti-inflamatórios não hormonais.450

Técnicas mais antigas de radioterapia sobre o tórax levavam 
à cardiopatia isquêmica com disfunção diastólica e sistólica, em 
média a partir do quinto ano após a exposição.451 O risco de 
disfunção ventricular se potencializa quando a quimioterapia 
e a radioterapia são associadas. Outros mecanismos, como a 
caquexia cardíaca, frequentemente presente no paciente com 
câncer, podem contribuir para a disfunção ventricular.452

A prevenção rotineira da lesão miocárdica previamente 
à quimioterapia com IECA ou BB tem sido investigada 
em trabalhos recentes. O estudo PRADA testou o uso do 
candesartana e succinato de metoprolol na prevenção 
primária da cardiotoxicidade por antraciclina, associado 
ou não a trastuzumabe. Este estudo demonstrou que o uso 
do candesartana forneceu proteção contra a redução da 
função ventricular esquerda, o que não foi evidenciado com 
o uso do metoprolol.453 O estudo CECCY testou o uso do 
carvedilol em cenário semelhante, mas excluiu pacientes 
em uso de trastuzumabe e não demonstrou efeito protetor 
sobre a função ventricular. Observou-se, entretanto, potencial 
efeito benéfico na redução da lesão miocárdica, uma vez 
que o uso de carvedilol associou-se a menores níveis de 
troponina, menor incidência de disfunção diastólica primária 
e tendência à redução no remodelamento ventricular.454 

O uso de dexrazoxano para prevenção primária está 
restrito a subgrupos específicos, nos quais há alto risco de 
“miocardiotoxicidade”.455

O uso de biomarcadores, como os peptídeos natriuréticos 
tipo B ou a troponina de alta sensibilidade, funciona como 
indicador de lesão miocárdica ou disfunção inicial, mas não 
há evidências, até o momento, que embasem a mudança 
de decisões clínicas exclusivamente sob seus resultados.455  
Os diversos métodos de imagem têm limitações e indicações 
especificas no monitoramento da disfunção ventricular dos 
pacientes em tratamento para câncer. Independentemente do 
método, uma avaliação pré-tratamento é recomendada aos 
pacientes de elevado risco, para que se tenham parâmetros 
basais de comparação. A ecocardiografia bidimensional 
é a mais disponível, passível de repetição seriada sem 
irradiação, no entanto sua variabilidade limita a acurácia. 
O uso de mensurações bidimensionais, como a medida da 
fração de ejeção pela técnica de Simpson biplanar, minimiza 
tais variações. O ecocardiograma tridimensional tem 
melhor desempenho que o bidimensional, mas apresenta 
menor disponibilidade. O uso de avaliação de deformação 
miocárdica, como a mensuração do strain longitudinal global, 
ganha em precocidade da detecção de disfunção subclínica, 
porém ainda carece de validação em estudos prospectivos 
de intervenção. A ventriculografia radioisotópica tem 
reprodutibilidade superior à ecocardiografia, no entanto 
sua repetição sequencial acarretaria radiação ionizante. 
A RMC auxilia nos casos em que há dúvida quanto à 
etiologia da miocardiopatia. A presença de IC ou grave 
disfunção ventricular aponta para a interrupção, mesmo que 
temporária, do esquema quimioterápico. Esta decisão deve 
ser partilhada com o oncologista.456-461

471



Diretrizes
Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):436-539

Recomenda-se o tratamento precoce da disfunção 
ventricular subclínica com IECA e BB.462 Em princípio, não 
há diferenças no tratamento da IC no paciente com câncer 
dos demais. A hipo-hidratação, a caquexia, as náuseas e os 
vômitos frequentes podem limitar a titulação de fármacos 
com potencial hipotensor como diuréticos, nitratos e outros 
vasodilatadores. Diretrizes nacionais e internacionais de 
cardio-oncologia estão disponíveis e detalham recomendações 
de investigação, monitoramento, prevenção e tratamento de 
cardiotoxicidade.455,463

11.15. Depressão
A depressão é uma entidade muito frequente entre portadores 

de IC.464 No entanto, é necessária uma atenção especial ao seu 
diagnóstico, já que é muito comum a sobreposição dos sintomas 
da própria IC com os elementos somáticos da depressão. 
Apresenta relevante valor prognóstico, estando relacionada com 
aumento da mortalidade por todas as causas.465 A relação entre 
a IC e a depressão ainda não está bem definida, sendo que 
ambas incluem fatores biológicos como ativação dos sistemas 
inflamatório e neuro-hormonal, estado de hipercoagulabilidade 
e também importantes efeitos comportamentais.466

A orientação terapêutica inclui terapia farmacológica, 
estímulo ao exercício físico e terapia cognitivo-comportamental. 
As alternativas não farmacológicas já demonstraram resultados 
favoráveis na melhora dos sintomas da depressão, ansiedade e 
qualidade de vida.467,468 O uso de antidepressivos (sertralina e 
escitalopran) foi analisado em dois estudos clínicos. A sertralina 
e o escitalopran se mostraram seguros, não sendo, porém, 
detectada diferença significante na melhora de escores de 
depressão, nem na redução de desfechos cardiovasculares.469,470 
Algumas razões podem ser sugeridas para esta resposta 
inesperada às drogas antidepressivas, como o efeito placebo 
(comum em estudos com antidepressivos), o forte suporte da 
equipe multiprofissional aplicado a ambos os grupos, as escalas 
de avaliação utilizadas para graduar sintomas depressivos 
e a interação medicamentosa com drogas utilizadas para o 
tratamento da IC.471 No cenário da IC, habitualmente são 
desaconselhados os antidepressivos tricíclicos (amiltriptilina e 
nortriptilina) pelo maior risco potencial de agravar arritmias, 
bloqueio atrioventricular, bloqueios intraventriculares e 
prolongamento do intervalo QT.466

12. Situações especiais

12.1. Insuficiência cardíaca na doença de Chagas
A prevalência e a incidência anual de IC em áreas 

endêmicas para a DC é de 14% e 0,7%, respectivamente,472 
permanecendo como causa comum de IC nestas áreas.473,474 
Apenas a ICFEr é observada na DC.473 A FEVE deve ser 
medida em todos os pacientes com sorologia positiva para 
a DC,60 pois a dilatação assintomática do VE pode ser 
encontrada em 3 a 20% dos pacientes chagásicos (estágio 
B)472,475 e é precursora do aparecimento da IC manifesta 
(estágio C).475 A mortalidade de pacientes com IC chagásica 
pode alcançar 20% ao ano,476 sendo de prognóstico pior do 
que o observado em pacientes com IC secundária à doença 

isquêmica e não isquêmica,14,477-479 inclusive tendo evolução 
comparável ou até mais desfavorável do que pacientes na 
fila de transplante cardíaco.480

O mecanismo de ativação neuro-humoral na IC 
chagásica é semelhante ao observado na IC não chagásica.473 
Diversos estudos de pequeno porte, alguns com delineamento 
randomizado, sugerem que o tratamento farmacológico da 
IC em pacientes com DC deva ser semelhante àquele de 
pacientes com outras etiologias. Pacientes no estágio B podem 
ser tratados com IECAs, BB e inibidores da aldosterona, 
já que estudo randomizado mostrou efeito favorável no 
remodelamento do VE.481 Nesta fase da doença, fármacos 
como o benzonidazole não têm efeito benéfico nesses 
pacientes.482 O exercício físico aeróbico tem efeito favorável 
na qualidade de vida e na capacidade física de pacientes 
chagásicos.483 Pacientes no estágio C também podem ser 
tratados com diuréticos para alívio da congestão sistêmica ou 
pulmonar, em dosagens convencionais, pois são efetivos e 
não têm efeitos negativos documentados no prognóstico.14,484 
Os IECAs14,60 ou BRA484 também devem ser administrados, 
em dosagens convencionais, para pacientes chagásicos com 
IC manifesta. BB também são úteis no tratamento desses 
pacientes, pois não se documentaram efeitos deletérios, e eles 
podem ter impacto favorável na sobrevida.14,484,485 Inibidores da 
aldosterona também devem ser administrados para este grupo 
de pacientes, pois também podem ser benéficos pela atenuação 
do remodelamento do VE.486 Nos casos mais graves (em classe 
funcional III a IV da NYHA), digoxina pode ser utilizada com 
cautela; nesse caso, os níveis séricos da droga devem ser 
mensurados periodicamente, pois o uso de digoxina é tóxico 
em grande número de pacientes.487 Uma análise retrospectiva 
do estudo SHIFT mostrou que a administração de ivabradina 
reduziu a FC, melhorando a classe funcional de pacientes 
chagásicos com IC.60 A anticoagulação deve ser reservada para 
pacientes com tromboembolismo prévio, FA,473 aneurisma da 
ponta do VE e trombose mural.488 A utilização de amiodarona 
está associada a maior mortalidade489 e à indução de TV/FV 
no estudo eletrofisiológico,490 devendo ser usada apenas para 
tratamento de arritmias ventriculares complexas, sintomáticas 
e resistentes aos BB, de forma cautelosa.

Estudos não randomizados sugerem que a TRC provoca 
melhora no estado funcional e na FEVE de pacientes com 
IC chagásica e marca-passo cardíaco,491 e na FEVE e no 
remodelamento cardíaco em pacientes com bloqueio 
completo de ramo esquerdo,492 após o uso de medicação 
otimizada. Diversos estudos também demonstram que o 
uso de cardioversor desfibrilador implantável (CDI) pode ser 
útil na prevenção secundária de morte súbita cardíaca e no 
abortamento de TVS/FV.60 Estudos observacionais sugerem 
que o uso de CDI também é útil na interrupção de TVS em 
pacientes com IC chagásica,493,494 mas não existem ensaios 
clínicos randomizados que comprovem benefício para a 
prevenção primária de morte súbita cardíaca em tais pacientes. 
Pacientes com IC refratária (estágio D) podem ser submetidos 
ao transplante cardíaco, de acordo com critérios de indicação 
e contraindicação definidos por diretrizes nacionais, pois o 
transplante, neste cenário, apresenta prognóstico melhor ou 
igual ao observado em pacientes com IC não chagásica.495,496
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12.2. Insuficência cardíaca na gestante
A IC afeta cerca de 0,04 a 0,1% das gestantes, sendo 

importante causa de morbidade e mortalidade, e responsável 
por cerca de 9% das mortes maternas.497,498 No Brasil, disfunção 
assintomática de VE está presente em 0,85% das gestantes no 
momento do parto.499 A IC pode se estabelecer durante ou 
após a gestação, como na miocardiopatia periparto, ou estar 
presente previamente à gestação (principalmente por IC 
idiopática ou familiar).

A miocardiopatia periparto tem incidência de 1:300 
a 1:4.000 gestações, e se manifesta no final da gestação 
ou nos 6 meses após o parto, sendo um diagnóstico de 
exclusão quando outras causas de IC não são identificadas.500 
Frequentemente as pacientes se apresentam com IC 
agudamente descompensada, aplicando-se as recomendações 
para manejo de IC aguda, inclusive com uso de suporte 
mecânico se necessário. Felizmente, a taxa de recuperação 
ventricular é elevada (cerca de 50%), e a indicação de 
dispositivos ou mesmo transplante em geral é feita apenas 
nas pacientes que não têm recuperação 6 meses após a 
apresentação. Com relação a futuras gestações, estas devem 
ser evitadas se a FE permanecer reduzida. Mesmo se houver 
recuperação da função ventricular, o risco de recorrência de 
30 a 50% deve ser informado no aconselhamento.501

Quando a IC está presente antes da gestação, mesmo 
que o diagnóstico não tenha sido feito previamente, a 
descompensação ocorre geralmente no primeiro ou segundo 
trimestres (diferentemente da miocadiopatia periparto) e 
pode haver deterioração importante durante a gestação. 
As mulheres com IC devem ser informadas deste risco 
no aconselhamento sobre gestação; FE < 40% é preditor 
de alto risco, sendo recomendado evitar a gestação, bem 
como realizar acompanhamento em centro terciário, se 

esta ocorrer. Se a FE for menor do que 20%, a mortalidade 
materna é muito alta, e a gestação é contraindicada; se 
ocorrer, sua interrupção deve ser considerada.

Com relação ao tratamento, as diretrizes gerais de 
tratamento da IC devem ser aplicadas com algumas ressalvas.502 
Parto de urgência pode ser necessário na presença de IC 
avançada refratária, com instabilidade hemodinâmica, 
sendo a cesárea recomendada nesta situação. Em pacientes 
compensadas, o parto vaginal é preferível, a menos que haja 
indicação obstétrica para cesárea. Durante a gestação, o uso 
de IECA e BRA é contraindicado devido à fetotoxicidade, 
e os vasodilatadores preferenciais são hidralazina e nitrato.  
Os BB recomendados para IC devem ser utilizados sempre que 
tolerados,	preferencialmente	os	beta	1	seletivos	−	em	especial	
o metoprolol, pela maior experiência de uso. Após o parto, o 
recém-nascido deve ser monitorado por 24 a 48 horas, pelo 
risco de bradicardia, hipoglicemia e depressão respiratória. 
Embora não indicado para IC, ressaltamos que o atenolol não 
deve ser utilizado em gestantes. Diuréticos são utilizados apenas 
na presença de congestão pulmonar, pois podem reduzir o 
fluxo placentário. O uso de digoxina parece ser seguro na 
gestação. Antagonistas da aldosterona devem ser evitados; 
espironolactona está associada a efeitos antiandrogênicos. Após 
o parto, a terapia padrão recomendada nesta diretriz para o 
tratamento da IC deve ser instituída.

Além disso, anticoagulação deve ser considerada 
no período pós-parto, se FE muito reduzida, e mesmo 
durante a gestação, se na presença de indicação conforme 
recomendações para IC em geral. Neste caso, prefere-se o uso 
de heparina de baixo peso molecular ou anticoagulantes orais. 

Em ensaio clínico randomizado pequeno, a adição de 
bromocriptina resultou em melhora da FE e de desfechos 
clínicos em pacientes com miocardiopatia periparto.503 

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Tratamento da IC conforme as 
diretrizes atuais, respeitando as 
contraindicações desta tabela

I C -

Aconselhamento de pacientes com 
IC sobre alto risco de piora durante 
gestação quando FEVE basal < 40% 
(recomendado evitar gestação), e 
muito alto risco se FEVE basal < 25% 
(gestação contraindicada)

I C -

Aconselhamento de pacientes com 
miocardiopatia periparto sobre 
alto risco de recidiva em gestação 
subsequente (recomentado 
evitar gestação), e muito alto 
risco se FEVE não normalizada 
(gestação contraindicada)

I C -

Bromocriptina na 
miocardiopatia periparto IIA B 503,504

IECA e BRA na gestação, devido ao 
risco de fetotoxicidade III C -

Espironolactona na gestação, devido 
a efeitos antiandrogênicos III C -

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

IECAs, betabloqueadores e 
antagonistas mineralocorticoides 
para disfunção sistólica de VE 
assintomática e sintomática

I B 14,60,481,
484-486

Diuréticos para alívio da congestão 
sistêmica e pulmonar (classes II a 
IV da NYHA)

I C -

BRAs para disfunção sistólica de 
VE sintomática (em pacientes 
intolerantes a IECA)

I C -

Anticoagulação para pacientes com 
FA ou embolia prévia ou aneurisma da 
ponta de VE com trombose mural

I C -

Transplante cardíaco para IC 
refratária, respeitando as indicações e 
contraindicações da diretriz brasileira 
de transplante

I C -

TRC para IC sintomática, com 
FEVE ≤ 35%, em ritmo sinusal, com 
morfologia de bloqueio completo de ramo 
esquerdo e duração de QRS ≥ 150 ms, 
apesar de terapêutica otimizada

IIA C -
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Recentemente, outro ensaio clínico comparou o uso de 
bromocriptina por 1 ou 8 semanas, e houve tendência a maior 
recuperação completa da função ventricular com 8 semanas 
de uso.504 Embora esses resultados não sejam definitivos, seu 
uso neste contexto deve ser considerado.

12.3. Cardiomiopatia não compactada
A cardiomiopatia não compactada é uma anormalidade 

de etiologia desconhecida, frequentemente associada a 
distúrbios monogênicos, particularmente neuromusculares 
ou com defeitos cromossômicos.505 É caracterizada por um 
miocárdio com estrutura de duas camadas, geralmente 
no ápice e na parede lateral do VE. Esta estrutura de duas 
camadas consiste em uma camada endocárdica esponjosa, 
com trabeculações proeminentes e recessos intertrabeculares 
profundos, e uma camada epicárdica compactada, mais 
fina.506 É uma doença rara, com prevalência em torno de 
0,05%.507 Entre os pacientes com IC, esta prevalência é de 
3% a 4%. Os homens são mais frequentemente afetados, 
sendo responsáveis por 56% a 82% dos casos.

A patogênese genética da cardiomiopatia não compactada 
é heterogênea, tendo sido descritas mutações em mais de 
40 genes, com grande variedade de fenótipos.508 Na maioria 
dos adultos com a forma isolada e mesmo quando associada à 
cardiopatia congênita, é transmitida com padrão autossômico 
dominante. Já a forma não isolada correspondeu a 12% dos 
casos em uma coorte de 202 pacientes com esta cardiomiopatia. 
As cardiopatias congênitas mais frequentes nesta coorte foram 
anormalidades do tracto de saída do VE (46%), anomalia de 
Ebstein (25%) e tetralogia de Fallot (8%).509

Os pacientes com cardiomiopatia não compactada 
geralmente são assintomáticos, mas podem evoluir com 
a tríade IC, tromboembolismo ou arritmias ventriculares, 
incluindo morte súbita. Estas complicações têm impacto 
negativo no prognóstico, expressando morbidade considerável 
e contribuindo para a alta mortalidade (que varia de 5% a 
47%).507,510 A doença é diagnosticada por métodos de imagem 
cardíaca. O ecocardiograma é o método mais utilizado, por 
sua ampla disponibilidade, custo e facilidade de acesso.511 
Entretanto, os critérios usados pelo ecocardiograma apresentam 
grande variabilidade entre si e foram baseados em estudos 
com pequeno número de pacientes. A RMC também pode ser 
utilizada e, assim como a ecocardiografia, possui vários critérios, 
mas com sensibilidade e especificidade bastante elevados. 
Além disso, permite a avaliação de fibrose miocárdica, que 
tem importância prognóstica.512 Atualmente, recomenda-se a 
avaliação conjunta com exame clínico, eletrocardiográfico e 
abordagem multimodalidade, por ecocardiograma e ressonância 
magnética, para o diagnóstico desta cardiomiopatia.506,511

Não existe terapia específica para a cardiomiopatia não 
compactada, e o tratamento consiste na abordagem da IC, 
terapia antiarrítmica e anticoagulação oral. A anticoagulação 
está indicada na presença de FA, disfunção grave, embolia 
prévia ou constatação de trombo intracardíaco. Em pacientes 
com fibrose na ressonância magnética, o cardiodesfibrilador 
pode ser considerado, especialmente se o paciente apresenta 
disfunção grave, história familiar de morte súbita, taquicardia 
ventricular não sustentada ou síncope prévia.505 O transplante 
cardíaco pode ser indicado para os casos avançados.  

A ocorrência familiar de cardiomiopatia não compactada 
foi relatada em 13% a 50% dos pacientes com esta doença. 
Estes achados apoiam a recomendação de investigar a doença 
em familiares de primeiro grau destes pacientes.

12.4. Síndrome de Takotsubo
A síndrome de Takotsubo, também conhecida como 

miocardiopatia induzida pelo estresse, assemelha-se grandemente 
a um quadro de síndrome coronariana aguda, tanto nos sintomas 
quanto nos exames complementares. Como característica própria 
da doença, está a ocorrência de um grande e marcante estresse 
físico ou emocional, que precede o quadro clínico. É estimado 
que ocorram entre 2% a 3% dos casos que se apresentam 
como síndrome coronariana aguda nos setores de emergência, 
e a incidência é crescente.513 Dentro dos sinais e sintomas, 
desencadeados por essa miocardiopatia, inclui-se a síndrome 
de IC, por redução aguda e importante da função sistólica, 
levando ao choque cardiogênico em 4% a 20% dos casos.514,515 
Tal redução da função sistólica mostra-se, em sua maioria, 
reversível em 3 a 6 meses. Característica anatômica, própria dessa 
miocardiopatia, mas não exclusiva, é um balonamento da ponta 
do VE com hipercinesia da base, levando à obstrução da via de 
saída do VE (VSVE) podendo levar ao choque cardiogênico.516 
Entretanto, outras formas de hipocinesias, acinesias ou discinesias 
podem estar presentes, como na porção média, basal ou focal. 
O diagnóstico clínico se baseia em critérios da Mayo Clinic,517 
que incluem: hipocinesias, acinesias ou discinesias transitórias 
do segmento médio, com ou sem acometimento apical, 
discordante da anatomia coronária, habitualmente associado a 
fator de estresse físico ou emocional, desencadeante presente, 
mas não obrigatório; ausência de lesão obstrutiva das coronárias 
ou sinais de rotura de placas; alterações eletrocardiográficas 
novas (elevação do segmento ST e/ou inversão de onda T  
e/ou prolongamento do intervalo QT) ou elevação discreta de 
troponina; e ausência de feocromocitoma ou miocardite.

Quanto ao tratamento, assemelha-se ao tratamento 
da insuficiência coronária aguda e disfunção de VE com 
FEVE < 40%. Na ausência de sinais de baixo débito, o uso de 
IECAs/BRAs e BB devem ser prescritos.518 Como regra geral, 
deve-se evitar o uso de inotrópicos estimulantes adrenérgicos. 
Levosimendan pode ser alternativa neste cenário, desde que 
os níveis pressóricos permitam.519 Na presença de obstrução 
na via de saída do VE, deve-se evitar o uso de inotrópicos. 
Anticoagulação está indicada nos pacientes com evidências de 
trombos no VE.520 Suporte mecânico como os dispositivos de 
assistência circulatória podem ser recomendados, de acordo 
com as diretrizes brasileiras.521

13. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo intermediária

O fenótipo ICFEi (FEVE entre 40% e 50%) acomete 10% a 
20% dos pacientes com IC. No registro GWTG-HF (Get With 
The Guidelines-Heart Failure), pacientes com ICFEi foram 
mais idosos com maior porcentagem de sexo feminino, além 
de alta prevalência de comorbidades, como diabetes (50%), 
FA (42%), DPOC (36%), anemia (27%) e insuficiência renal 
(26%).522 Entretanto, diferentemente da ICFEp, apresentavam 
maior prevalência de doença isquêmica cardíaca em até dois 
terços dos pacientes, achado similar à ICFE reduzida.
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A ICFEi inclui população heterogênea de pacientes. 
Vários cenários poderiam levar à ICFEi: evento isquêmico 
como IAM quando alguns pacientes estariam na transição 
entre ICFEp e ICFEr; ICFEr que, após tratamento otimizado, 
obteve melhora da FEVE; transição entre normalidade 
e ICFEr por diagnóstico precoce em várias etiologias de 
miocardiopatia dilatada, muitas vezes ainda sem manifestação 
clínica de IC; e etiologias primárias que, no momento do 
diagnóstico, apresentam moderado comprometimento de 
FEVE, como miocardiopatias de depósito, doença hipertrófica, 
inflamatória, ou infecciosa.

É importante buscar informações históricas sobre a FEVE 
prévia, além da etiologia, pois pode permitir identificar 
distintos mecanismos fisiopatológicos com diferentes 
desfechos	 e	 tratamentos	 −	 alguns	 específicos	 para	 a	
etiologia.523 Três subgrupos principais têm sido identificados: 
ICFEi devido à melhora da FEVE (FEVE prévia < 40%), 
ICFEi com piora da FEVE (FEVE prévia > 50%), e ICFEi sem 
modificação recente (FEVE prévia de 40% a 50%). Um em 
cada quatro pacientes com ICFEr pode recuperar a FEVE. 
Entretanto, na prática clínica, devido à falta de informação 
sobre função ventricular prévia, muitos pacientes podem 
não ser classificados. Foi descrito que a maioria (73%) dos 
pacientes com ICFEi tinha tido melhora da FEVE, enquanto 
que 17% representavam deterioração da FEVE e apenas 10% 
estavam com FEVE não alterada.524 Doença coronariana foi 
mais comum no grupo com melhora da FEVE e hipertensão 
arterial mais comum no grupo com deterioração da FEVE. 
ICFEi com melhora da FEVE teve melhor prognóstico do que 
ICFEr e ICFEp,524 e redução de desfechos em relação à ICFEi 
com deterioração da FEVE. ICFEi devido à piora da FEVE 
apresentou desfechos semelhantes a FEVEp. Pacientes com 
ICFEi apresentam fenótipo clínico próximo da ICFEr e maior 
risco de morte súbita e cardiovascular, do que pacientes com 
ICFEp.525 Dados dos estudos TOPCAT e CHARM-Preserved 
sugerem que ICFEi possa ter desfechos mais semelhantes 
a ICFEr.526 Entretanto, também existem dados conflitantes, 
e outro estudo demonstrou que as características clínicas 
da ICFEi podem, de fato, ser intermediárias entre ICFEr e 
ICFEp. Também pode haver transições dinâmicas para ICFEp 
e ICFEr, especialmente dentro de 1 ano, indicando, em certas 
situações, que a ICFEi pode ser um estado de transição ou 
sobreposição	entre	ICFEp	e	ICFEr	−	e	não	necessariamente	
uma entidade independente de IC.527 ICFEi transitou para 
ICFEp em 45% e ICFEr em 21% dos casos em 3 anos.

Inicialmente, deve-se abordar o tratamento específico da 
etiologia e comorbidades, quando possível. Em relação à IC, 
não existem estudos randomizados prospectivos duplo-cego 
placebo-controlados especificamente desenhados para 
ICFEi. Assim, não há robustez de evidências para indicação 
de intervenções na ICFEi. Análise post hoc do estudo 
TOPCAT demostrou redução de mortalidade cardiovascular 
e hospitalização em pacientes com FEVE de 44% a 50% 
(ICFEi), mas não quando a FEVE foi acima destes valores.528 

Análise post hoc do estudo CHARM-preserved revelou 
benefício com candesartan nos pacientes com FEVE de 40% 
a 49%, sugerindo que BRAs podem ter efeito benéfico, tal 
como na IC com FEVE < 40%.529,530 Resultados do registro 
Swedish-HF sugerem que a etiologia isquêmica pode estar 

associada a efeitos benéficos dos betabloqueadores nos 
desfechos em pacientes com ICFEi, o que não seria observado 
na etiologianão isquêmica.531 Por extrapolação, ICFEi poderia 
se beneficiar de tratamentos específicos (por exemplo: 
revascularização miocárdica) quando indicados e responder 
a tratamento recomendado para ICFEr de etiologia isquêmica 
como betabloqueadores e IECA.532 Analisando conjuntamente 
resultados de estudos com betabloqueadores para pacientes 
com IC, betabloqueador reduziu mortalidade cardiovascular 
em pacientes com FEVE de 40% a 50%, embora os 
resultados tenham sido mais robustos para FEVE < 40%.533,534  

Assim, análise retrospectiva de estudos randomizados sugere 
que a ICFEi pode se beneficiar de intervenções farmacológicas 
que reduzem desfechos em ICFEr, enquanto benefício não 
foi encontrado na ICFEp.535 Entretanto, a diretriz europeia de 
IC sugere que, na ausência de mais informações científicas, 
a ICFEi, deva ser manejada como a ICFEp.2 Mais estudos são 
necessários para identificar a melhor terapêutica para os três 
subgrupos de pacientes com ICFEi.524

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Pacientes com melhora da FEVE e 
histórico de ICFEr

I A 195,196,204-
206,210,211

Manutenção da otimização 
terapêutica para ICFEr

ICFEi com piora da FEVE 
(FEVE prévia > 50%)*

I C -

Betabloqueador, IECA ou BRA (se 
IECA não tolerado)

ICFEi com FEVE de 40% 
a 50% persistente por 
miocardiopatia dilatada†

IIA C -

Betabloqueador IECA ou BRA (se 
IECA não tolerado)

* Particularmente se por doença coronariana e ou infarto agudo do 
miocárdio; † na ausência de miocardiopatias de depósito, doença 
hipertrófica, inflamatória ou infecciosa

14. Cuidados paliativos na insuficiência 
cardíaca crônica

A despeito dos avanços no arsenal terapêutico, um 
quantitativo significativo de pacientes com IC evolui para 
o estágio D da doença e, muitas vezes, fica sem opção de 
transplante cardíaco ou dispositivos de suporte circulatório. 
Cabe à equipe multiprofissional estar atenta e implantar 
precocemente, junto ao paciente e seus cuidadores, ações de 
paliação e incrementá-las com a progressão da IC, conforme 
descrito no quadro 14.1. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde, os cuidados paliativos visam melhorar a qualidade 
de vida dos doentes e suas famílias, prevenindo e aliviando 
o sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação 
eficaz e tratamento rigoroso da dor e outros problemas físicos, 
psíquicos, sociais e espirituais.536 Nesta ocasião, o alívio dos 
sintomas, a melhora da qualidade de vida, o apoio emocional, 
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a detecção e o tratamento precoce das descompensações 
ganham prioridade em detrimento de intervenções que 
objetivam desfechos de médio e longo prazos.537

Frequentemente, os médicos assistentes têm dificuldade 
em discernir, entre seus pacientes, aqueles que evoluirão 
para a finitude de vida em 1 ano. De modo semelhante, os 
escores prognósticos falham na predição individual do risco 
de morte em 1 ano.538 As características mais prevalentes entre 
os pacientes admitidos para estratégia de cuidados paliativos 
são mais que uma internação ou descompensação nos últimos 
6 meses; classe funcional IV da NYHA; qualidade de vida 
ruim e dependência na maioria das atividades de vida diária; 
transplante cardíaco ou suporte circulatório descartados; 
caquexia cardíaca ou baixos níveis de albumina sérica; ou 
diagnóstico de “paciente terminal”.537 Depressão, quadro de 
demência, insuficiência renal, anemia e diabetes mellitus são 
comorbidades prevalentes nesta fase da IC. 

Os cuidados de fim de vida devem ser propostos após 
cautelosa revisão das causas removíveis de descompensação 
e possibilidades terapêuticas não otimizadas, como 

ressincronização, revascularização ou transplante cardíaco. 
As principais medidas de cuidados paliativos no paciente 
com IC estão resumidas a partir de orientações específicas 
de diferentes sociedades internacionais, dispostas no quadro 
14.2, e, a maioria carece de evidências de vulto e se baseia 
em opiniões de especialistas.537,539,540

Deve-se avaliar a suspensão de medicamentos ou terapias 
que objetivam aumentar sobrevida em médio e longo prazos, 
e que podem trazer efeitos adversos em curto prazo, como os 
hipolipemiantes (estatinas), tratamentos para osteoporose e 
reposição de vitaminas. A inativação de cardiodesfibriladores 
previamente implantados deve ser discutida junto à equipe e 
aos familiares, sempre que este procedimento concorrer para 
efeitos adversos frequentes, como os choques inapropriados, 
em pacientes diagnosticados como em fim de vida. Tal prática é 
reconhecida como ética pelo Conselho Federal de Medicina.541

Os suportes psicológico e espiritual ganham destaque neste 
momento. O conforto espiritual pode diminuir a depressão e 
melhorar a qualidade de vida. Portanto, sugere-se indagar sobre 
crenças e necessidades religiosas ou espirituais; não questionar 

Quadro 14.1 – Estágios da insuficiência cardíaca e respectivas fases do cuidado paliativo

Estágios

Estágio 1: doença crônica Estágio 2: cuidado paliativo e de suporte Estágio 3: cuidado terminal

Objetivos
Tratamento para prolongar a vida

Monitoramento
Controlar sintomas

Controle otimizado dos sintomas
Assegurar qualidade de vida

Controle otimizado dos sintomas
Definir e documentar abordagem de 

reanimação

Classe funcional da NYHA I-III III-IV IV

Nível do atendimento Ambulatorial Admissões frequentes Hospitalizado ou ambulatorial

Profissionais Especialista em IC Acrescenta-se equipe de cuidados paliativos 
e profissional da Atenção Primária

Abrir canal de acesso aos 
especialistas e generalistas

NYHA: New York Heart Association; IC: insuficiência cardíaca. Fonte: Adaptado do documento da European Society of Cardiology.537

Quadro 14.2 – Medidas paliativas no paciente com insuficiência cardíaca (adicionais à otimização terapêutica habitual)

Sintomas Cuidados paliativos

Dispneia e fadiga Inotrópicos positivos, furosemida em doses liberais, oxigenoterapia em altas doses, morfina, benzodiazepínicos, reabilitação e 
ventiladores no ambiente

Tosse Avaliar congestão e rever uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina 

Depressão Inibidores seletivos da recaptação da serotonina, evitar antidepressivos tricíclicos, psicoterapia, reabilitação, terapia comportamental e 
suporte emocional

Ansiedade Benzodiazepínicos, psicoterapia, exercícios respiratórios e técnicas de relaxamento

Dor Aplicar escalas de dor, evitar anti-inflamatórios não hormonais, usar morfina, psicoterapia e terapia ocupacional. Se relacionada ao 
cardioverso desfibrilador implantável, considerar ajustes

Tontura Ajustar doses de fármacos hipotensores

Edema Esquemas de diurético em infusão domiciliar, otimização terapêutica para insuficiência cardíaca e cuidados com a pele

Náuseas e vômitos Avaliar suspensão de ácido acetilsalicílico, considerar uso de agentes pró-cinéticos (metoclopramida e ondansetrona), haloperidol e 
refeições de pequenos volumes em intervalos menores

Constipação intestinal Laxantes, flexibilizar a restrição hídrica se possível e adequar dieta para anticonstipante

Insônia Avaliar e tratar depressão, ansiedade, nictúria, apneia do sono, delirium concomitantes; promover técnicas de higiene do sono

Delirium Avaliar causas clínicas precipitantes, como distúrbios metabólicos, descompensação cardiovascular, infecção ou efeito adverso de 
medicação. Minimizar fármacos anticolinérgicos. Baixa dose de antipsicótico, se o sintoma causar risco para o paciente ou seu cuidador

Fonte: Adaptado das recomendações da Canadian Society of Cardiology e da Heart Failure Society of America.539,540
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tais crenças; e facilitar o acesso da assistência religiosa ao 
paciente. Deve-se, sobretudo, manter comunicação eficaz 
entre a equipe, o paciente e seus familiares.

14.1. O paciente terminal
Quando caracterizamos um paciente como terminal, 

o princípio da não maleficiência predomina sobre o da 
beneficência, e a autonomia adquire importância fundamental 
na condução do tratamento. O fundamental é estabelecer 
o limite do tratamento, respeitando os direitos do paciente 
terminal. O documento que marcou o início da sistematização 
da prática médica neste contesto foi a declaração de 
Veneza.542 A escolha da melhor conduta no paciente crítico 
não é fácil, e os casos devem ser analisados separadamente e 
terem a participação da comissão de ética dos hospitais, para 
se coibir a má prática.542

Algumas terminologias e condutas neste cenário são 
descritas a seguir.542-544

14.1.1. Decisão de não reanimar
É uma decisão prévia à ocorrência de uma parada 

cardiorrespiratória, devidamente discutida com toda a equipe, 
o paciente ou familiares, no sentido de não implantar as 
medidas de reanimação.

14.1.2. Não implantação de medidas de suporte de vida
Decisão de não implantar medidas de Suporte de Vida, 

que seriam medicamente apropriadas e potencialmente 
benéficas, pelo entendimento de que o paciente morrerá sem a 
terapêutica em questão. As medidas propostas são consideradas 
fúteis, por não alterarem o prognóstico do paciente.

14.1.3. Retirada de medidas de suporte de vida
Término ou retirada de medidas terapêuticas com a 

finalidade explícita de não substituir por um tratamento 
alternativo equivalente. Está claro que o paciente irá morrer no 
seguimento da alteração do processo terapêutico. Esta retirada 
está moralmente e tecnicamente justificada apenas quando as 
medidas forem consideradas fúteis.

14.1.4. Ortotanásia
Significa “morte no seu tempo certo”, sem abreviação nem 

prolongamento desproporcionados do processo de morrer.

14.1.5. Distanásia
Morte lenta, ansiosa e com muito sofrimento (significa 

prolongamento exagerado da morte de um paciente); também 
designada como obstinação terapêutica ou futilidade médica. 
Tudo deve ser feito, mesmo que cause sofrimento atroz ao 
paciente. Trata-se do prolongamento exagerado da morte de 
um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar 
a vida, mas ao processo de morte. A distanásia é o oposto da 
ortotanásia, pois a distanásia fere a dignidade do paciente, 
enquanto a ortotanásia visa à morte digna.

14.1.6. Eutanásia
Ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento do 

paciente por fins misericordiosos. A eutanásia possui dois 
elementos, que são a intenção e o efeito da ação. A intenção 
de realizar a eutanásia configura a “eutanásia ativa”, ou 
uma omissão, a não realização de uma ação terapêutica, é 
denominada “eutanásia passiva”. A legislação vigente no Brasil 
considera a eutanásia como homicídio.

15. Aspectos econômicos da insuficiência 
cardíaca no Brasil

As doenças cardiovasculares, por serem a principal causa 
de mortalidade no Brasil e no mundo, desempenham um 
papel fundamental na utilização de novas tecnologias e nos 
gastos em saúde.545 A IC, apesar dos recentes avanços na 
terapêutica, ainda é uma doença que resulta em diminuição 
significativa da qualidade de vida e da atividade diária.  
Além dos gastos referentes a internações hospitalares e 
atendimentos de urgência, essa condição clínica resulta, 
muitas vezes, em aposentadorias precoces e em altos custos 
socioeconômicos. Neste contexto, intervenções para minimizar 
o impacto desta doença sobre a população atingida e garantir 
a reinclusão destes pacientes têm grande relevância social e 
econômica. Da mesma forma, a escolha e a priorização das 
ações para atendimento da IC devem considerar, além dos 
benefícios em saúde, os custos para alcançá-los.

15.1. Conceitos básicos de custo-efetividade
As decisões em saúde envolvem não somente o 

estabelecimento de eficácia e segurança das novas tecnologias, 
mas também seus custos. A análise do custo-benefício ou do 
custo-efetividade é um método de pesquisa aplicado para 
calcular sistematicamente o benefício incremental e o custo 
das tecnologias de cuidados de saúde em comparação com o 
padrão atual de atendimento. As análises de custo-efetividade 
usam medidas de eficácia não monetária, geralmente capturando 
eventos fatais e não fatais, bem como qualidade de vida 
relacionada à saúde e à longevidade. Estas medidas compostas, 
às vezes chamadas de anos de vida ajustados para qualidade de 
vida (QALYs), convertem diferentes tipos de efeitos na saúde em 
uma unidade integrada, para que os custos regulatórios possam 
ser comparados a uma única medida de eficácia relacionada 
à saúde. O coeficiente de custo-efetividade incremental ou 
marginal (ICER) é uma estimativa do custo por unidade de 
efetividade da escolha de um tratamento em relação ao outro. 
Nessas análises, o novo tratamento pode ser melhor, igual ou pior 
que o padrão, em termos de eficácia clínica, e o custo total pode 
ser maior, igual ou menor que o do padrão. Para alguns cenários, 
a escolha entre alternativas é clara e direta, como quando 
uma nova tecnologia tem melhor resultado e menor custo 
(economia de custos) ou pior resultado e maior custo (dominada).  
No entanto, as tecnologias concorrentes geralmente oferecem 
maior benefício a um custo mais alto, e a decisão depende 
da definição do que é um bom valor para o dinheiro. 
Mais especificamente, devemos aplicar um valor limiar, 
denominado “disposição máxima a pagar”, para uma unidade 
de melhoria de saúde (como QALYS ou anos de vida ganhos).
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15.2. Macroeconomia da insuficiência cardíaca
Estudos em países da América do Norte e Europa apontam 

prevalência de 2% a 3% em indivíduos acima de 65 anos, 
sendo potencialmente maior em países subdesenvolvidos. 
Entre as causas cardiovasculares, a IC apresenta o maior 
custo global e por indivíduo. Em 2012, somente com 
internações hospitalares no sistema público, foram gastos 
R$ 356,9 milhões, mais que a metade dos gastos com todas 
as condições cardiovasculares tratadas.545 Em 2015, foram 
estimados em R$ 14,5 bilhões os gastos globais governamentais 
e privados com esta condição clínica, representando 57% do 
total da doença. Custos com perdas de produtividade são 
estimados em mais do que o dobro dos gastos com a doença 
pela sociedade.546 Importante destacar que, nos últimos 10 a 
15 anos, houve incremento expressivo nos custos hospitalares 
em pacientes com IC. Dados do Departamento de Informática 
do SUS (DATASUS) mostram uma internação remunerada, em 
média, de R$ 520,00, em 2001, e de R$ 1.165,00, em 2011, 
ou seja, houve um incremento de 124%.547

15.3. Estudos de custo-efetividade na 
insuficiência cardíaca

IC é uma condição crônica, para a qual é indicada uma 
variedade de terapias farmacológicas e não farmacológicas, 
tanto para melhorar o estado funcional quanto para prolongar 
a expectativa de vida. O custo médico direto dos pacientes 
portadores de IC inclui os custos do tratamento de episódios 
de descompensação, dos cuidados de rotina e das terapias 
avançadas, como o uso de dispositivos e transplante cardíaco. 
Para a maioria dos sistemas de saúde, os direcionadores 
de custos individuais estão relacionados à hospitalização 
por cuidados agudos e visitas à emergência, bem como a 
implantação de dispositivos. No entanto, em uma perspectiva 
de carga global da doença, as terapias farmacológicas de 
manutenção em longo prazo e as clínicas ambulatoriais 
hospitalares são provavelmente responsáveis pelo maior 
impacto econômico desta doença.548,549 Em algumas análises, 
também são considerados custos indiretos de perda de 
produtividade, tempo de cuidadores e envolvimento dos 
pacientes em seus cuidados.

Os estudos econômicos com foco na IC foram descritos há 
décadas, e as diretrizes já abordaram a importância do uso 
eficiente do recurso.550 É amplamente aceito que escolhas 
ou priorização devem considerar a eficácia e a segurança 
das terapias, como bem seus custos absolutos e relativos, em 
relação ao ganho em saúde, avaliado nos estudos de custo-
efetividade (Tabelas 15.1 e 15.2). No entanto, os resultados 
não são uniformes em todos os estudos que avaliam as mesmas 
terapias ou tecnologias. Há problemas críticos ao determinar 
a relação custo-efetividade de terapias alternativas neste 
cenário clínico. Entre eles, podemos destacar que a história 
natural da IC mudou drasticamente nas últimas décadas, com 
aumento substancial do custo de pacientes estáveis à medida 
que mais terapias baseadas em evidências foram incorporadas 
na prática clínica, e dispositivos passaram a ser usados como 
estratégias de ponte para transplante de coração ou como 
terapia definitiva. Além disso, os valores relativo e absoluto 
dos bens e dos produtos variam substancialmente de acordo 
com a perspectiva do estudo e a economia do país.

Levando em consideração estes aspectos, foi realizada 
uma revisão estruturada de estudos de custo-efetividade em 
áreas-chave de intervenções terapêuticas no gerenciamento 
de IC, incluindo as relacionadas a dispositivos de alto custo 
e suporte mecânico, com ênfase para intervenções e dados 
publicados nos últimos 5 anos (dezembro de 2012 a fevereiro 
de 2018). Foram identificados 481 artigos, sendo selecionados 
como completos e originais 39, com 30 estudos de intervenção 
farmacológica, dispositivos ou de suporte mecânico.  
Para complementar esta análise, foram considerados os estudos 
publicados antes de 2013 em uma revisão sistemática;551 os 
dados são expressos em dólares ajustados até 2012, se 
estudos mais antigos (Tabela 15.2). Não foi encontrado estudo 
recente sobre avaliação econômica em transplante cardíaco. 
Dispositivos de assistência circulatória estão discutidos em 
diretriz específica, mas, conforme descrito na tabela 15.2, 
apresentam razão de custo-efetividade incremental (RCEI) 
bastante elevadas, o que os torna estratégias de tratamento 
pouco atrativas, do ponto de vista econômico.

15.4. Terapia farmacológica
Inúmeros estudos de custo-efetividade sobre os IECAs 

foram realizados em ensaios clínicos fase 3 e com modelagem 
demonstrando benefícios econômicos em diferentes países e 
perspectivas de análise, relatando razões de custo-efetividade 
muito favoráveis à adoção dos IECA, muitos dos quais com 
ganho financeiro (cost-savings). Da mesma forma, BRA, 
em comparação a placebo e em alternativa aos IECA, 
mostraram-se economicamente atrativos.551

De forma similar, estudos de custo-efetividade demonstraram 
ICER favorável à utilização dos BB, inclusive em idosos, com 
redução de mortalidade e morbidade a baixo custo.551

Análises econômicas demonstraram que a eplerenona 
pode ser custo-efetiva em pacientes com IC pós-IAM em 
diferentes perspectivas de análise.552 A maioria desses 
modelos não considerou o risco aumentado associado à 
hipercalemia e potencial excesso de mortalidade, além do 
efeito capturado nos ensaios originais, o que poderia aumentar 
a relação custo-efetividade desta terapia. Várias avaliações de 
custo-efetividade da eplerenona em pacientes com IC crônica 
e NYHA II foram realizadas com base nos dados do ensaio 
clínico EMPHASIS-HF, na perspectiva do sistema de saúde do 
Reino Unido, da Espanha e da Austrália. Todas apontaram que 
os benefícios clínicos compensam uma parcela substancial do 
custo adicional associado a eplerenona, produzindo índices 
de custo-efetividade favoráveis e abaixo dos limiares de 
disposição a pagar destes países.553,554 É preciso destacar que 
a eplerenona custa aproximadamente dez vezes mais que a 
espirolactona e, embora os estudos mencionados indiquem 
eplerenone como tratamento custo-efetivo, não se encontram, 
na literatura, ensaios clínicos comparando diretamente a 
espironolactona com a eplerenona.

Poucos estudos avaliaram a custo-efetividade da ivabradina 
em pacientes com FC > 70 bpm em modelos semelhantes 
aos das populações do estudo SHIFT e descreveram relações 
favoráveis para os países estudados, porém baseados na redução 
de eventos neste subgrupo de pacientes do estudo.555,556  
Não foram identificados estudos com dados para o Brasil.
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Tabela 15.1 – Razão de custo-efetividade de terapias no manejo da insuficiência cardíaca

Estudo País/região Comparação Custo-efetividade

Dominantes ou RCEI < $ 1.000/AV ou QAYs

Caro, 2005 Estados Unidos Metoprolol succinato vs. placebo Dominante

Di Stasi, 2005 Itália Bisoprolol vs. placebo Dominante

Angus, 2005 Estados Unidos Hidralazina, nitrato para afrodescendentes Dominante

Maru, 2015 Austrália Programa domiciliar de gerenciamento Dominante

Bocchi, 2018 Brasil Programa de gerenciamento multidisciplinar Dominante

Reed, 2004 Estados Unidos Valsartan vs. placebo Dominante em pacientes sem IECA

Glick, 1995 Estados Unidos Enalapril vs. placebo $ 160/QALY

Tilson, 2003 Irlanda Espironolactona vs. placebo $ 700/LY

Colombo, 2008 Itália Candesartana vs. placebo $ 970/LY

RCEI $ 1.000 a $ 10.000/AV ou QALY
Adaptado de Weintraub et al.550

Schädlich, 1998 Alemanha Ramipril vs. convencional $ 1.800-6.000/LY

Erhardt, 1997 Suécia Ramipril vs. placebo $ 2.600-6.000/LY

Hebert, 2008 Estados Unidos Consulta com o enfermeiro e ligação 
periódica $ 3.700-4.500/QALY

Tsevat, 1995 Estados Unidos Captopril vs. placebo $ 5.000-14.000/QALY

Yao, 2008 Reino Unido Nebivolol vs. terapia usual $ 5.500/QALY

Gutzwiller, 2012 Reino Unido Ferro intravenoso $ 5.700/QALY

Paul, 1994 Estados Unidos Enalapril vs. hidralazina e nitrato $ 7.800/LY

Maniadakis, 2011 Grécia CRT-P vs. terapia ótima $ 7.900/QALY

Taylor, 2009 Reino Unido Valsartana vs. placebo $ 9.000/QALY

RCEI $ 10.000 a $ 50.000/AV ou QALY
Adaptado de Weintraub et al.550

Yao, 2007 Reino Unido CRT-P vs. terapia ótima $ 10.900/QALY

Zhang, 2010 Estados Unidos Eplerenone vs. placebo $ 11.800-26.400/QALY

Göhler, 2008 Alemanha Programa de gerenciamento multidisciplinar $ 12.400/QALY

McKenna, 2012 Reino Unido Eplerenone vs. espironolactona $ 12.500/QALY

Kourlaba, 2014 Grécia Ivabradina vs. placebo $ 13.434/QALY 

Szucs, 2006 Suíça Eplerenone vs. placebo $ 13.000-27.500/QALY

de Pouvourville, 2008 França Eplerenone vs. placebo $13.300-20.800/LY

Neyt, 2011 Bélgica CRT-P vs. terapia ótima $ 14.600/QALY

Bertoldi, 2011 Brasil CRT-P vs. terapia ótima $ 16.800/QALY

Weintraub, 2005 Estados Unidos Eplerenone vs. placebo $ 17.900-37.800/QALY

Griffiths, 2018 Inglaterra Ivabradina vs. placebo $ 12.045- $19.517/QALY 

Ramos, 2017 Inglaterra Sacubitril/valsartana vs. enalapril $ 21. 840/QALY

Feldman, 2005 Estados Unidos CRT-P vs. terapia ótima $ 22.900/QALY

McMurray, 2017 Inglaterra, Dinamarca 
e Colômbia Sacubitril/valsartana vs. enalapril

$ 2.537/QALY Inglaterra
$ 28.047/QALY Holanda $ 13.890/

QALY Colômbia

Fox, 2007 Reino Unido CRT-P vs. terapia ótima $ 29,700/QALY

Aidelsburger, 2008 Alemanha CRT-D vs. terapia ótima $ 32,700/QALY

Mushlin, 1998 Estados Unidos ICD prevenção primária $ 35,200/LY

Callejo, 2010 Espanha CRT-P vs. terapia ótima $ 37,300/QALY

Sanders, 2005 Estados Unidos ICD em prevenção primária $ 39,600-81,800/QALY

Gold, 2016 Estados Unidos e Europa CRT-D ou CRT-D em prevenção primária $ 8,840/QALY CRT-ON vs. CRT-OFF 
$ 43,678/QALY CRT-D vs. CRT-P

Sandhu, 2017 Estados Unidos Sacubitril/valsartana vs. lisinopril $ 47.053/QALY
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Continuação
ICER $ 50,000–$ 100,000/LY ou QALY

Feldman, 2005 Estados Unidos CRT-D vs. terapia ótima $ 50.100/QALY

King, 2016 Estados Unidos Sacubitril/valsartana vs. enalapril $ 50.959/QALY

Ollendorf, 2016 Estados Unidos Sacubitril/valsartana vs. enalapril $ 51.120/QALY

NICE, 2006 Reino Unido ICD em prevenção primária $ 55.400/QALY

Smith, 2012 Europa ICD em prevenção primária $ 56.400/QALY

Gandjour 2011 Alemanha ICD em prevenção primária $ 57.800/QALY

Ribeiro, 2010 Brasil ICD em prevenção primária $ 58.000/QALY

Al-Khatib, 2005 Estados Unidos ICD prevenção primária $ 58.900/LY

Noyes, 2009 Estados Unidos CRT-D vs. ICD $ 61.200/QALY

Yao, 2007 Reino Unido CRT-D vs. CRT-P $ 69.000/QALY

Fox, 2007 Reino Unido CRT-D vs. CRT-P $ 71.300/QALY

Neyt, 2011 Bélgica CRT-D vs. CRT-P $ 74.500/QALY

Callejo, 2002 Espanha CRT-D vs. CRT-P $ 88.300/QALY

Bertoldi, 2011 Brasil CRT-D vs. CRT-P $ 90.200/QALY

Neyt, 2008 Bélgica ICD na prevenção primária $ 98.000/QALY

Alba, 2013 Canadá Dispositivos de assistência circulatória como 
ponte para transplante vs. não dispositivo

$ 84.964/AV (INTERMACS 1-2)
$ 99.039/AV (INTERMACS 3)  

$ 119.574/AV (INTERMACS > 4)

ICER > $ 100,000/LY ou QALY

Brown, 2009 Reino Unido ECMO $ 111.000/QALY

Clegg, 2005 Reino Unido Heart Mate VE®* $ 121.400/QALY

Nichol, 2004 Estados Unidos CRT-P vs. terapia ótima $ 128.700/QALY

Clegg, 2007 Reino Unido Heart Mate VE®* $ 303.000/QALY

Sharples, 2006 Reino Unido Heart Mate VE®*

Thoratec† PAVD e IVAD $ 317.600/QALY

Moreno, 2012 Reino Unido Heart Mate II®* $ 347.600/LY
$ 282.900/QALY (ponte de 12 m)

Adaptado de Weintraub et al.550 Em destaque, estudos conduzidos no Brasil. *: Horatec Corporation, Pleasanton, CA, USA; †: Todos valores foram atualizados 
para inflação no país de origem até 2012 e, após este período, convertidos em dólares americanos (US$) no ano do estudo. RCEI: razão de custo‑efetividade 
incremental; AV: anos de vida; QALY: anos de vida ajustados para qualidade de vida; LY: anos de vida; IECA: inibidor da enzima conversora da angiotensina; 
CRT‑P: cardiorressincronizador isolado; CRT‑D: ressincronizador com cardiodesfibrilador implantável; ICD: cardioversor desfibrilador implantável; CRT‑ON: terapia 
de ressincronização cardíaca funcionando; CRT-OFF: terapia de ressincronização cardíacadesligada; ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea.

Tabela 15.2 – Razões de custo-efetividade (variação e médias) para terapias farmacológicas na insuficiência cardíaca, na literatura 
internacional, expressas em dólares 2012-2016

Terapia Custo-efetividade qualitativa RCEI – variação

IECA Dominante ou RCEI < $ 10.000/QALY - $ 171 a $ 10.400/QALY

Bloqueadores ARA-2 Dominante ou RCEI < $ 10.000/QALY - $ 710 a $ 15.200/AV

Betabloqueadores Dominante ou RCEI < $ 10.000/QALY Dominante a $ 5.550/LY

Digoxina Dominante ou RCEI < $ 10.000/QALY - $ 338/readmissão

Hidralazina e nitrato em negros Dominante ou RCEI < $ 10.000/QALY Dominante

Ferro intravenoso Dominante ou RCEI < $ 10.000/QALY $ 5.700 a $ 6124/QALY

Antagonistas dos mineralocorticoides RCEI entre $ 10.000 - $ 50.000/QALY $ 11.800 a $ 27.500/QALY

Ivabradina (FC > 70 bpm) RCEI entre $ 10.000 - $ 50.000/QALY $ 12.045 a $ 19.517/QALY

Sacubitril + valsartan RCEI entre $ 10.000 - $ 50.000/QALY $ 17.600 a $ 58.194/QALY

IECA: inibidor da enzima conversora da angiotensina; RCEI: razão de custo‑efetividade incremental; QALY: anos de vida ajustados para qualidade de vida; 
FC: frequência cardíaca.
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O sacubitril/valsartana é um composto de BRA e inibidor 
da neprilisina que, em ensaio clínico randomizado em 
comparação com o enalapril, demonstrou redução significativa 
dos riscos de morte cardiovascular e internação por IC e de 
morte por todas as causas. Apesar de não estar amplamente 
disponível em muitos países, análises econômicas foram 
realizadas comparando sacubitril/valsartan com enalapril e 
demonstraram que o mesmo é custo-efetivo em diferentes 
perspectivas de análises e países.557-559 Na Holanda, um estudo 
utilizou dois cenários, um incluindo somente os custos diretos 
do tratamento e outro, adicionando os custos indiretos, tendo 
sido encontradas taxas de probabilidade do sacubitril/valsartan 
ser custo-efetivo superiores a 99%, considerando limiar de 
disposição a pagar de € 50,000/QALY, porém as consequências 
monetárias foram consideravelmente diferentes em ambos 
os cenários.557 Com o mesmo comparador, análise de 
custo-utilidade realizada no Reino Unido, na Dinamarca, na 
Holanda e nos Estados Unidos demonstrou que o sacubitril/
valsartan foi custo-efetivo em relação ao tratamento com 
enalapril, ficando abaixo do limiar de cada país.560 Não foram 
identificados estudos no Brasil com este fármaco.

15.5. Terapia não farmacológica
Várias estratégias de intervenção não farmacológicas 

tiveram eficácia demonstrada no manejo de pacientes com 
IC. Entre elas, destacam-se programas de gerenciamento 
multidisciplinar, nos quais enfermeiros e profissionais 
da saúde especializados prestam apoio psicosocial 
educacional, oferecem treinamento de exercícios físicos 
e, mais recentemente, fazem uso de ferramentas digitais, 
como aplicativos e envio de mensagens. Os programas de 
gerenciamento são bastante heterogêneos em sua composição 
e intervenções implementadas, mas, em sua maioria, os 
estudos econômicos sobre estas terapias apontam para 
relações de custo-efetividade muito favorável em curto e 
médio prazo.551,561-563 Da mesma forma, a implementação 
de programas estruturados de exercício, quando combinados 
com gerenciamento assistencial, é estratégia atrativa para 
redução de reinternações e melhora da qualidade de 
vida desses pacientes.177,564 Em simulação para população 
brasileira, foi demonstrada uma relação de custo-efetividade 
de	 Int$	26.000/QALY	−	muito	dependente	da	efetividade	
estimada para intervenção.565

Outras intervenções baseadas em tecnologias digitais, como 
uso de aplicativos, telemonitoramento566,567 ou até mesmo 
atenção básica via ligações telefônicas,568 têm se mostrado úteis 
para acompanhar a adesão do paciente ao tratamento e ao 
autocuidado, podendo identificar mais corretamente aqueles 
com menor nível de atividade, resultando em referências mais 
frequentes para fisioterapeutas e enfermeiras, mesmo que não 
pessoalmente. São custo-efetivas, sob a perspectiva de alguns 
sistema de saúde, porém não há estudos que mensuram a 
percepção do paciente e o impacto no nosso meio.

15.6. Dispositivos de ressincronização e cardiodesfibriladores
Os CDI abortam arritmias potencialmente fatais, reduzindo 

a mortalidade em pacientes com IC e alto risco de morte 
súbita. A TRC, por meio do implante do marca-passo 

multissítio, melhora o débito cardíaco, e reduz morbidade 
e mortalidade em casos específicos. Apesar do benefício 
reconhecido a uma ampla gama de pacientes, são dispositivos 
caros, e seu uso, seguindo recomendações de diretrizes a 
todos os pacientes elegíveis, pode não ser sustentável para 
muitos países. Análises econômicas foram amplamente 
exploradas com estas tecnologias, para avaliar se os custos se 
encontram em proporção razoável com os benefícios, bem 
como para auxiliar a priorizar grupos de pacientes nos quais 
seu emprego poderia ser mais custo-efetivo.

Estudos de custo-efetividade foram conduzidos no 
cenário de prevenção primária de eventos (Tabela 15.2).551  
Os resultados são bastante diversos, variando entre US$ 34.000 
até US$ 70.000 por QALY ganho, usualmente próximos ao 
limiar de disposição a pagar para maioria dos países da Europa 
e América do Norte. Um determinante importante desta 
variação está relacionado à população em risco estimada e 
à redução de risco atribuída à terapia. Quanto maior o risco, 
mais favorável é a terapia. Em países de menor renda, com 
custo elevado do dispositivo, as relações de custo-efetividade 
ficam menos favoráveis. Em estudo conduzido na perspectiva 
da população brasileira, o uso amplo de CDI em prevenção 
primária, baseado em fração de ejeção e classe funcional, 
resultou em RCEI > Int$ 50.000 por QALY, embora tenha se 
tornado atrativo com critérios mais restritos, como os usados 
no estudo MADIT I (RCEI ~Int$ 18.000 por QALY ganho).

Poucos estudos avaliaram o custo-efetividade em cenário 
de prevenção secundária, e a maioria o fez em épocas em 
que os preços dos dispositivos eram muito mais elevados. 
Uma atualização mais recente da Inglaterra restringindo 
a população com disfunção ventricular mostrou valores 
mais favoráveis do implante de CID após evento arrítmico 
documentado (£ 28,000 por QALY).

A TRC pode ser implementada considerando dispositivo 
sozinho (CRT-P) ou combinado com CDI (CRT-D). O custo da 
terapia combinada é usualmente três a quatro vezes maior que 
terapia ressincronização isolada. Vários estudos conduzidos na 
perspectiva de países desenvolvidos demonstraram resultados 
muito favoráveis para terapia isolada. Na perspectiva de 
países de baixa e média renda, esta terapia, em adição à 
farmacológica otimizada, também parece ser custo-efetiva 
−	 Int$	16.000/QALY	 ganho	no	Brasil	 e	 Int$	34.000/QALY	
na Argentina. Resultados econômicos dos dispositivos 
combinados são mais heterogêneos, estando próximos ao 
limiar de disposição a pagar para a América do Norte e em 
alguns países da Europa.551,569 Para países de menor renda, o 
uso amplo não seria vantajoso do ponto de vista econômico.

15.7. Contextualização no Brasil
A principal limitação da maioria das análises econômicas 

descritas é a carência de estudos realizados, na perspectiva 
do Brasil. Informações de mundo real sobre a efetividade 
e a segurança dessas inúmeras terapias, bem como dados 
adequados dos custos no sistema de saúde pública e privado 
são fundamentais para atender esta lacuna. Não obstante, com 
base em alguns estudos brasileiros e modelos internacionais, é 
possível inferir que a maioria dos medicamentos para o manejo 
da IC no Brasil recomendada por esta diretriz, com Classe 
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de Recomendação I e Nível de Evidência A, é considerada 
custo-efetivas, considerando-se os limiares de disposição 
para se pagar dos países desenvolvidos. Quanto ao sacubitril/
varsartan, os resultados internacionais apontam para razões 
de custo-efetividade mais elevada, acima da disposição de 
se pagar de alguns países ou próximos ao limiar. Quanto aos 
dispositivos implantáveis e de assistência circulatória, apenas 
o CRT-P e o CDI para a prevenção secundária têm RCEI 
abaixo de $ 50 mil/QALY na maioria dos estudos, sendo que 
o CRT-D, o CDI para prevenção primária, os dispositivos de 
assistência circulatória e o ECMO apresentam RCEI superior a 
este limiar. Tais considerações, ainda que imperfeitas, devem 
embasar o uso racional dos recursos em saúde, considerando a 
necessidade de se prover o maior benefício ao maior número 
possível de pacientes.

16. O que não podemos deixar de fazer e o que 
não devemos fazer na insuficiência cardíaca

Os quadros 16.1 a 16.3 sumarizam as principais 
recomendações da diretriz de IC crônica sobre diagnóstico e 
prevenção (Quadro 16.1) e sobre tratamento farmacológico 
e não farmacológico (Quadro 16.2), reunindo as principais 
indicações de Classe I e que foram consideradas prioritárias 
pelos integrantes da diretriz. O quadro 16.2 ainda destaca 
seis intervenções consideradas de alta prioridade, por 
apresentarem relações de custo-efetividade altamente 
favorável. O quadro 16.3, por sua vez, sumariza o que não 
devemos fazer na IC (indicações de Classe III) e que pode 
causar dano significativo aos pacientes.

Parte 2: Diretriz Brasileira de Insuficiência 
Cardíaca Aguda

Introdução
A Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca da SBC 

anterior foi publicada em 2009. Foi consenso no DEIC da 
SBC que era chegado o momento de revisitá-la. Para tanto, 
foram realizadas reuniões preparatórias, divisões de tópicos 
entre os diversos colaboradores e uma reunião presencial, em 
março de 2018, para definições de Classes de Recomendações 
e Níveis de Evidência dos diversos assuntos abordados em 
cinco diferentes capítulos. Como de hábito em reuniões 
sobre diretrizes, as definições colegiadas preponderaram 
que, se houvesse mais de 75% de concordância entre os 
presentes, as recomendações eram aceitas para composição 
das respectivas tabelas.

O documento final passou ainda por um comitê de 
redação, a fim de harmonizar linhas de editoração, 
privilegiando tabelas, fluxogramas e figuras esquemáticas. 
Apesar da complexidade envolvendo diagnóstico e manejo 
da insuficiência cardíaca aguda, o grupo de colaboradores 
e o comitê de redação buscou obter um documento 
amigável, de fácil consulta, embasado nas melhores 
evidências e na ausência delas, no mais robusto consenso 
de especialistas na área. Por fim, um último capítulo 
aborda apenas aqueles tópicos considerados obrigatórios 

no manejo de pacientes com insuficiência cardíaca aguda, 
assim como uma síntese daquilo considerado deletério ou 
que imponha risco aos pacientes.

Com este documento, o DEIC almeja qualificar o 
atendimento de pacientes com insuficiência cardíaca aguda, 
que tanto impacta nas salas de emergência e nas unidades 
de internação críticas, assim como recomenda processos 
educacionais por equipes multidisciplinares junto a pacientes e 
familiares, no sentido de prevenir descompensações frequentes, 
que, por sua vez, impactam em qualidade de vida dos pacientes 
e consomem recursos de saúde de forma importante.

Classes de 
Recomendação

Classe I
Condições para as quais há evidências conclusivas ou, 
em 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

1. Admissão do paciente com insuficiência 
cardíaca aguda

1.1. Introdução e classificação

A IC aguda é umas das principais causas de internação 
hospitalar no Brasil e no mundo e está relacionada a um 
aumento da mortalidade e da necessidade de reinternação em 
curto e longo prazos.570-573 Apesar dos avanços no tratamento 
da IC crônica, a incidência de internações por IC aguda tem 
aumentado e constitui grave problema de saúde pública, com 
altíssimo custo para o sistema de saúde.570 No Brasil, dados do 
DATASUS demonstram que, anualmente, cerca de 190 mil 
pacientes são internados por IC aguda.573

O primeiro registro brasileiro de IC aguda, o BREATHE,15 
incluiu 1.263 pacientes, em 51 centros de diferentes regiões do 
Brasil, com média de idade de 64 anos, 60% de pacientes do 

482



Diretrizes
Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):436-539

Quadro 16.1 – Diagnóstico e prevenção da insuficiência cardíaca (IC). O que não podemos deixar de fazer?

Recomendações Classe

ECG e ecocardiografia na avaliação inicial de todos os pacientes com suspeita de IC I

Novo ecocardiograma quando há mudança de estado clínico e/ou após otimização do tratamento I

Dosagem de peptídeos natriuréticos quando há dúvida no diagnóstico da IC I

RMC como método alternativo quando ecocardiograma se mostrar inadequado I

Cineangiocoronariografia em pacientes com angina ou com exames não invasivos sugestivos de etiologia isquêmica I

Investigação não invasiva de cardiopatia isquêmica no paciente com alto risco de DAC I

Para pacientes sem disfunção de VE (Estágio A): cessação de tabagismo, redução da ingesta excessiva de bebidas de álcool e tratamento da hipertensão I

Para pacientes com disfunção de VE assintomáticos (Estágio B): uso de IECA e de BB I

ECG: eletrocardiograma; RMC: ressonância magnética cardíaca; VE: ventrículo esquerdo; DAC: doença arterial coronariana; IECA: inibidores da enzima conversora 
de angiotensina; BB: betabloqueador.

Quadro 16.2 – Tratamento da insuficiência cardíaca (IC). O que não podemos deixar de fazer?

Recomendações Classe

Programas de cuidado multidisciplinar I

IECA na disfunção de VE sintomática (FEVE < 40%) de qualquer etiologia I

BRAs na disfunção de VE sintomática (FEVE < 40%) de qualquer etiologia, se intolerância ou alergia à IECA I

BB (bisoprolol, carvedilol e succinato de metoprolol) na disfunção de VE sintomática (FEVE < 40%) de qualquer etiologia I

Antagonistas dos receptores mineralocorticoides na disfunção de VE sintomática (FEVE < 40%) de qualquer etiologia I

Hidralazina e nitrato para autodeclarados afrodescendentes na disfunção de VE sintomática (FEVE < 40%) em classes funcionais avançadas 
(III-IV da NYHA) I

Outros tratamentos que reduzem mortalidade total

Sacubitril/valsartana em lugar de IECA (ou BRA) para disfunção de VE sintomática já em uso terapêutica otimizada I

Hidralazina e nitrato na disfunção de VE (FEVE < 40%), para pacientes com contraindicação para uso de IECA ou BRA, de qualquer raça I

TRC para disfunção de VE grave (FEVE ≤ 35%) sintomática, em ritmo sinusal, com morfologia de bloqueio completo de ramo esquerdo e 
duração de QRS ≥ 150 milissegundos, apesar de terapêutica otimizada I

Cardiodesfibrilador implantável para prevenção secundária de morte súbita I

Cardiodesfibrilador implantável para prevenção primária de morte súbita na IC de etiologia isquêmica (FEVE ≤ 35%, classe funcional II-III da 
NYHA, > 40 dias pós-IAM) I

Revascularização miocárdica percutânea ou cirúrgica para disfunção de VE grave, quadro de angina de peito limitante (classe III-IV) ou lesão 
de TCE (> 50%), com anatomia coronariana favorável para o procedimento escolhido I

Revascularização miocárdica cirúrgica na IC com disfunção de VE grave (FEVE ≤ 35%) e lesões coronarianas múltiplas passíveis de 
revascularização cirúrgica (sem angina limitante e sem lesão de TCE) I

Tratamentos que melhoram a morbidade e qualidade de vida

Reabilitação cardiovascular para ICEFEr e ICFEp I

Vacinação anual para influenza e vacinação periódica para pneumococos I

Diuréticos para controle de congestão para ICEFEr e ICFEp I

IECA: inibidores da enzima conversora de angiotensina; VE: ventrículo esquerdo; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; BRA: bloqueadores dos receptores 
da angiotensina; BB: betabloqueador; NYHA: New York Heart Association; TRC: terapia de ressincronização cardíaca; IAM: infarto agud do miocárdio; TCE: tronco 
de coronária esquerda; ICFEr: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; ICFEp: insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.

sexo feminino e 59% com ICFEr. As principais etiologias foram 
isquêmica (30%), hipertensiva (20%), dilatada idiopática (15%), 
valvar (12%) e doença de Chagas (11%). Os pacientes apresentaram 
alta taxa de mortalidade intra-hospitalar (13%) e baixa taxa 
de prescrição de medicamentos baseados em evidências.15  

Esta taxa de mortalidade foi maior do que a de 4% reportada 
nos registros internacionais de IC aguda. Nestes registros, a 
mortalidade em 1 ano de pacientes com IC aguda foi 11% a 
17%, e a necessidade de reinternação ocorreu em 44% a 66% 
dos casos.572,574
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A IC aguda é classificada de acordo com quatro aspectos: 
síndrome clínica de apresentação (insuficiência ventricular 
esquerda, IC congestiva, choque cardiogênico e edema agudo 
de pulmão); tempo de evolução da doença (IC aguda nova 
ou crônica agudizada); tipo de disfunção ventricular (IC com 
ICFEp	−	considerada	FEVE	>	50%;	IC	com	ICFEi	−	ou	seja,	
com FEVE 40% e 50%; e ICFEr representada por FEVE < 40%); 
e modelo clínico-hemodinâmico, por meio do exame clínico 
avalia a presença de congestão ou baixo débito cardíaco, 
classificando o paciente em quatro categorias (quente-congesto, 
se sem baixo débito com congestão; quente-seco, se sem baixo 
débito ou congestão; frio-congesto, se baixo débito e congestão; 
e frio-seco, se com baixo debito e sem congestão.575,576

1.2. Abordagem inicial dos pacientes com suspeita de 
insuficiência cardíaca aguda na sala de emergência

A abordagem inicial dos pacientes na sala de emergência 
com suspeita de IC aguda deve ser realizada de forma 
sistemática, seguindo quatro etapas distintas de avaliação: 
definição de risco imediato de vida, diagnóstico de IC aguda, 
perfil de risco prognóstico intra-hospitalar e terapêutica 
admissional (Figura 1.1). Estas quatro etapas da abordagem 
inicial sistematizada devem ser realizadas idealmente 
dentro dos primeiros 120 minutos de admissão, para 
estabelecer, de forma rápida, o tratamento da IC aguda, o 
que terá como benefício uma melhor evolução prognóstica 
intra-hospitalar.577-579

1.3. Definição de paciente com alto risco de vida imediato
Na admissão dos pacientes com suspeita clínica de IC 

aguda, devemos, inicialmente, identificar se o paciente 
encontra-se em alto risco imediato de vida, por meio da 
avaliação do fator causal, da apresentação clínica, da presença 
de arritmias ou bradiarritmias ou alterações isquêmicas 
agudas no ECG, e da presença de elevação de troponina ou 
dos indicadores de inflamação. Estes pacientes devem ser 

identificados e tratados nos primeiros 30 minutos da admissão, 
por meio de fluxogramas terapêuticos específicos, pois a 
intervenção terapêutica específica precoce é um importante 
determinante na evolução prognóstica intra-hospitalar destes 
pacientes (Quadro 1.1).2,577

1.4. Fluxograma diagnóstico de insuficiência 
cardíaca aguda

O fluxograma de avaliação diagnóstica define não 
somente a presença ou não da IC aguda, mas fornece amplo 
entendimento etiopatogênico, fisiopatológico, hemodinâmico 
e prognóstico da IC aguda, que deve ser realizado nas 
primeiras 2 horas após a admissão na sala de emergência.

Ao fim do fluxograma, a definição da conduta terapêutica 
será mais adequada para o controle dos distúrbios que 
estiverem associados à IC aguda. As etapas de avaliação 
do fluxograma seguem uma lógica na construção do 
racional diagnóstico: presença ou não de IC aguda; modelo 
fisiopatológico de apresentação (aguda nova ou crônica 
agudizada); tipo de insuficiência cardíaca (ICFEp ou 
ICFEr); definição do fator etiológico e a presença do fator 
descompensador; modelo clínico-hemodinâmico; presença 
de comorbidades não cardiovasculares descompensadas; e, 
por fim, perfil de risco prognóstico clínico admissional.

O diagnóstico estabelecido na avaliação admissional 
pode ser alterado durante a internação, de acordo com os 
resultados dos exames complementares ou com a evolução 
clínica, de modo que não devemos ter uma visão diagnóstica 
estática, mas dinâmica da IC aguda, assim como da terapêutica 
estabelecida (Figura 1.2).2,577

1.4.1. Suspeita diagnóstica clínica de insuficiência 
cardíaca aguda

A suspeita clínica de IC aguda tem como base a 
identificação da presença de congestão pulmonar ou sistêmica 
por meio da história clínica e do exame físico. A congestão 

Quadro 16.3 – Diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca (IC). O que não devemos fazer?

Estratégias que não trazem benefícios e/ou colocam paciente em risco

Recomendações Classe

Ecocardiografia periódica em intervalos predefinidos III

Antagonista dos receptores da aldosterona associado com (a) IECA e BRA, (b) se creatinina > 2,5 mg/dL ou (c) se hipercalemia persistente III

Sacubitril/valsartana associado a IECA ou em intervalo menor que 36 horas da última dose de IECA III

Digoxina para disfunção de VE assintomática ou com ICFEp em ritmo sinusal III

Início de diuréticos na IC assintomática III

TRC para IC em pacientes com morfologia de BCRD e duração QRS ≤ 160 milissegundos III

TRC ou CDI em pacientes com expectativa de vida limitada

Bloqueadores de canal de cálcio não diidropiridínicos (verapamil/diltiazem) ou bloqueadores alfa-adrenérgicos (doxazosina/prazosina) 
como anti-hipertensivos na IC III

Saxagliptina e as tiazolidinedionas (glitazonas) como antidiabéticos na IC III

IECA, BRA e antagonistas dos receptores mineralocorticoides durante gestação III

IECA: inibidores da enzima conversora de angiotensina; BRA: bloqueadores dos receptores da angiotensina II; VE: ventrículo esquerdo; ICFEp: insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção preservada; TRC: terapia de ressincronização cardíaca; BCRD: bloqueio completo de ramo direito; CDI cardiodesfibrilador implantável.
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está presente em cerca de 90% dos pacientes, e o baixo 
débito cardíaco em 10% (Quadro 1.2). Os achados clínicos, 
ao serem analisados de forma agrupada pelos critérios 
diagnósticos de Framingham (Quadro 1.3), apresentam maior 
acurácia diagnóstica, podendo chegar a 75%. A história clínica 
pregressa ou de internação por IC bem definidos, assim 
como a identificação do fator causal ou agravante, são fortes 
indicadores de diagnóstico positivo de IC aguda.19,586 

Os exames laboratoriais e de imagem devem sem 
solicitados na admissão, para complementar a avaliação 
clínica no diagnóstico da IC aguda, definir o fator causal 
e o diagnóstico diferencial, detectar comorbidades que 
possam agravar a IC aguda, definir e quantificar a congestão 
pulmonar e sistêmica, e na presença de baixo débito cardíaco, 
assim como auxiliar no estabelecimento do perfil de risco 
admissional e prognóstico intra-hospitalar.

Figura 1.1 – Fluxograma de abordagem admissional da insuficiência cardíaca (IC) aguda na sala de emergência (SE). IAM: infarto agudo do miocárdio; 
AVC: acidente vascular cerebral.

Pacientes com suspeita de IC aguda

Fluxograma
Diagnóstico

Pacientes com alto risco imediato de vida:
• Insuficiência respiratória

• IAM
• Choque cardiogêncio

• Edema agudo de pulmão
• Taquiarritmia ou bradicardia

• Causa mecânica aguda
• Emergência hipertensiva

• Embolia pulmonar
• AVC/ confusão mental/ desorientação

• Comorbidade descompensada

30 minutos

 Estratificação de risco na SE

Baixo risco Risco intermediário Alto risco

Boa resposta ao tratamento
admissional

sem comorbidade
descompensada

Resposta inadequada ao
tratamento admissional

ou comorbidade
descompensada

Alta em até 72 horas Unidades intensivas Unidades intensivas

Tratamento admissional na SE

60
 – 

12
0 m

inu
tos

Quadro 1.1 – Identificação de presença de risco imediato de vida e abordagem terapêutica

Atuações terapêuticas

Presença de insuficiência respiratória aguda Cateter de oxigênio/ ventilação não invasiva/ tubo orotraqueal + suporte mecânico ventilatório
Broncodilatadores577,580

IAM Angioplastia primária/ trombolítico581

Presença de choque cardiogênico Inotrópicos/ BIA/ suporte mecânico circulatório582

Sinais neurológicos de AVC ou confusão mental e desorientação Avaliação neurológica/ protocolo de AVC

Presença de taquiarritmia ou bradicardia grave Cardioversão elétrica/ marca-passo provisório transcutâneo577

Emergência hipertensiva Nitroprussiato de sódio/ nitroglicerina por via intravenosa583,584

Fator causal mecânico ou lesão valvular aguda ETE/ intervenção cirúrgica ou percutânea577

Embolia pulmonar Trombolítico585

Comorbidades: sepse e diabetes melito descompensado Protocolos de sepse e de diabetes

IAM: infarto agudo do miocárdio; BIA: balão intra-aórtico; AVC: acidente vascular cerebral; ETE: ecocardiograma transesofágico.
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Figura 1.2 – Fluxograma de avaliação diagnóstica admissional da insuficiência aguda (IC) aguda. US: ultrassom; BNP: peptídeo natriurético cerebral; 
NT‑proBNP: fragmento N‑terminal do peptídeo natriurético cerebral tipo B; ECO: ecocardiograma; ICFEp: insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada; 
ICFEr: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.

História + exame clínico
Framingham

Raio X de tórax

BNP < 100
NT-proBNP < 300 pg/mL

BNP > 100
NT-proBNP > 300 pg/mL

Alta suspeita clínica

ECO ou US de tórax negativo
Raio X de tórax sem congestão

ECO ou US tórax positivo
Raio X de tórax com congestão

Avaliar outras causas de dispneia

US tórax
Ecocardiograma

IC aguda nova 
IC aguda crônica agudizada

ICFEp-ICFEr

Fator causal
Fator descompensador

Presença de comorbidade
descompensada

Perfil clínico-hemodinâmico

Perfil de risco clínico
Escore de risco ADHERE

60 - 120 minutos

Quadro 1.2 – Identificação de congestão e baixo débito cardíaco

Sinais e sintomas de congestão Sinais e sintomas de baixo débito cardíaco

Dispneia progressiva aos esforços PAS < 90 mmHg

Dispneia paroxística noturna PAS < 110 mmHg em pacientes previamente hipertensos

Ortopneia Fadiga

Taquipneia (FR > 22 irpm) Extremidades frias com perfusão reduzida

Esforço respiratório Sudorese fria

Edema pulmonar agudo Pressão arterial com largura de pulso* < 25%

Turgência jugular a 45º Desorientação

Refluxo hepatojugular Lactato elevado

Galope de terceira bulha

Estertores pulmonares crepitantes

Edema de membros inferiores

Ascite

Cardiomegalia ao raio X de tórax

Hipertensão venocapilar ou derrame pleural ao raio X de tórax

* Largura de pulso corresponde a pressão arterial sistólica – pressão arterial diastólica/ pressão arterial sistólica x 100. FR: frequência respiratória; PAS: pressão 
arterial sistólica.
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Os peptídeos natriuréticos, quando disponíveis, devem ser 
utilizados de rotina na avaliação diagnóstica admissional na 
sala de emergência de pacientes com dispneia ou suspeita de 
IC aguda, pois apresentam alto valor preditivo de IC quando 
analisados de forma isolada, ou quando associados ao exame 
clínico e radiológico do tórax.19,586-588 Os peptídeos natriuréticos 
apresentam alta capacidade de afastar o diagnóstico (alta 
sensibilidade), na presença de níveis séricos de BNP < 100 pg/mL  
e NT-proBNT < 300 pg/mL.127,589-591

Em decorrência dos vários fatores clínicos que podem estar 
associados a elevação dos peptídeos natriuréticos, reduzindo 
sua capacidade preditiva diagnóstica positiva, níveis séricos 
intermediários de BNP entre 100 e 500 pg/mL, ou NT-proBNP 
entre 300 e 900 pg/mL necessitam da correlação clínica para 
confirmação do diagnóstico da IC aguda. Por outro lado, a 
presença de níveis elevados de BNP > 500 pg/mL e NT-proBNP 
> 900 pg/mL indicam fortemente diagnóstico de IC aguda.22,592

Em situações clínicas de rápida instalação, como edema 
agudo de pulmão em flush, na insuficiência mitral aguda, 
ou no cor pulmonale agudo, podemos observar níveis não 
elevados dos peptídeos natriuréticos. Em pacientes em uso 
do medicamento sacubitril-valsartana, a inibição da neprilisina 
pelo sacubritil promove elevação nos níveis séricos do BNP, 
mas não do NT-proBNP, interferindo na acurácia diagnóstica 
do BNP. Nestes pacientes, devemos utilizar o NT-proBNP.593

Outros exames laboratoriais que devem ser solicitados 
na admissão são: troponina (na suspeita de doença arterial 
coronária, miocardite ou Takotsubo); eletrólitos (Na, K e 
Mg); função renal (ureia/ creatinina); proteína C-reativa; 
coagulograma; proteínas totais e frações; hemograma completo; 
transaminase glutâmico oxalacética (TGO), transaminase 
glutâmico pirúvica (TGP) e bilirrubinas; TSH, se > 60 anos 
ou suspeita ou doença tireoidiana; glicemia; e gasometria 
venosa e lactato.

O ECG permite suspeitar da etiologia da IC e da causa da 
descompensação. A presença de um ECG normal é incomum, 
próximo de 13%, e praticamente exclui doença miocárdica 
crônica. Na admissão do paciente, é necessária a avaliação 
por meio do monitor, com confirmação posterior pelo ECG de 
taquiarritmias ou bradiarritmias, que demandem intervenção 
terapêutica imediata.594

A radiografia de tórax deve ser realizada no leito e 
em pacientes de baixo risco, no gabinete em projeção 
posteroanterior e perfil. Permite avaliação da área cardíaca e 
da congestão pulmonar, e ajuda na diferenciação de causas 
torácicas e pulmonares da dispneia. Porém, devemos ter 
em mente que uma radiografia normal não afasta congestão 
pulmonar, principalmente em pacientes com IC crônica 
agudizada. IC e valor preditivo tornam-se mais importante na 
presença de sinais e sintomas.595

O ecocardiograma deve ser realizado em todos os pacientes 
dentro das primeiras 48 horas da admissão. A realização 
precoce do ecocardiograma apresenta particular importância 
nos pacientes com choque cardiogênico e IC aguda nova, 
e as definições do fator etiológico, do grau da disfunção 
ventricular, da avaliação da congestão pulmonar e sistêmica, 
e da identificação de fator mecânico são importantes para o 
direcionamento precoce da terapêutica admissional.

O ultrassom de tórax é um instrumento no complemento 
da avaliação clínica à beira de leito podendo ser manuseado 

Quadro 1.3 – Critérios de Framingham para avaliação diagnóstica de insuficiência cardíaca aguda

Critérios maiores Critérios menores

Dispneia paroxística noturna Edema de tornozelo bilateral

Turgência jugular a 45º Tosse noturna

Refluxo hepatojugular Dispneia aos mínimos esforços

Estertores pulmonares crepitantes Derrame pleural

Cardiomegalia ao raio X de tórax Taquicardia

Edema pulmonar agudo

Galope de terceira bulha

Para o diagnóstico de insuficiência cardíaca: dois critérios maiores e um menor, ou um maior e dois menores. Para a utilização dos critérios menores é necessária 
a ausência de qualquer condição que possa justificar a presença de um dos critérios.

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

BNP, NT-proBNP para auxílio 
no diagnóstico de IC aguda, se 
dúvida diagnóstica

I A 571,587,588

NT-proBNP em uso de Sacubritil-
valsartana na IC aguda, se 
dúvida diagnóstica

I A 589

Eletrocardiograma de 12 derivações 
na admissão: para definição do ritmo, 
síndrome coronária aguda (SCA), 
taqui e bradiarritmias

I C -

Radiografia de tórax I B -

Ecocardiograma transtorácico para 
avaliação estrutural cardíaca, função 
ventricular, congestão pulmonar 
e sistêmica, e pesquisa do fator 
desencadeante da descompensação

I C -

Ressonância magnética cardíaca 
(RMC) para avaliação funcional e 
morfológica em pacientes com suspeita 
de miocardite aguda ou Takotsubo

IIA B 2,575,577

Angiocoronariografia na admissão 
para avaliação na suspeita 
diagnóstica de SCA ou Takotsubo

I B 581,582
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por não especialista em ecocardiografia, com alta acurácia 
na detecção de congestão pulmonar e sistêmica. Ele permite 
uma estimativa do tipo e do grau de disfunção ventricular, 
e do diagnóstico do fator causal. Por sua portabilidade e 
disponibilidade, permite também repetidas reavaliações, 
fornecendo monitorização clínico-hemodinâmica em resposta 
à terapêutica. O ultrassom de tórax não substitui a avaliação 
pelo ecocardiograma transtorácico, que deve ser realizado o 
mais brevemente possível, para confirmar e complementar as 
informações obtidas inicialmente.596-599

1.4.2. Modelos clínicos de desenvolvimento da 
insuficiência cardíaca aguda

A IC aguda pode se instalar de forma progressiva ou aguda 
em pacientes com IC prévia, que caracteriza IC aguda crônica 
agudizada, ou em pacientes sem história prévia de IC ou doença 
cardíaca estrutural, que são caracterizados como IC aguda nova. 
A diferenciação entre estas duas formas de apresentação é de 
fundamental importância na definição da estratégia terapêutica 
e no entendimento dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos 
na descompensação da IC (Quadro 1.4).575,600,601

1.4.3. Pesquisa de fatores de descompensação da 
insuficiência cardíaca aguda

Cerca de 50% dos pacientes apresentam um fator clínico 
responsável pela descompensação ou agravamento da IC. 
Por vezes, o quadro clínico predominante pode ser do fator 
descompensador e não da IC aguda. Sua identificação e seu 
tratamento são importantes, pois sua persistência pode significar 
a refratariedade ao tratamento da IC aguda (Quadro 1.5)602,603

1.4.4. Pesquisa de comorbidades descompensadas
A detecção da presença de comorbidades descompensadas 

não cardiovasculares faz parte do fluxo diagnóstico 
admissional, e estes fatores podem ser confundidos como 
descompensadores da IC. Sua identificação e seu controle 

terapêutico são partes integrantes do tratamento da IC aguda, 
pois influenciam na resposta terapêutica da IC aguda e no 
prognóstico intra-hospitalar. Cerca de 75% dos pacientes 
apresentam ao menos uma comorbidade, sendo as mais 
comumente observadas diabetes, DPOC, asma brônquica, 
hipotireoidismo, insuficiência renal crônica agudizada, 
ansiedade e depressão.604

1.4.5. Perfil clínico-hemodinâmico
A avaliação clínica de sinais de congestão pulmonar ou 

sistêmica, e da presença ou não de baixo débito cardíaco 
estabelece quatro modelos clínicos-hemodinâmicos, sendo 
o perfil de congestão associado à ausência de sinais de baixo 
débito cardíaco (quente-congesto) o mais frequentemente 
observado e de melhor prognóstico, e o manuseio terapêutico 
com diuréticos e vasodilatadores.

Cerca de 20% dos pacientes apresentam o modelo de 
congestão associado ao baixo débito cardíaco (frio-congesto). 

Quadro 1.4 – Características fisiopatológicas e clínicas da insuficiência cardíaca (IC) aguda crônica descompensada e IC aguda nova

IC aguda crônica descompensada (60% a 75% dos pacientes) IC aguda nova (25% a 40% dos pacientes)

Mecanismo ↓Contratilidade
Retenção de água e de sódio

↑Pós-carga E/OU
Disfunção diastólica do VE
Perda aguda da contração

Padrão de congestão Aumento global da volemia (hipervolêmico absoluto) Redistribuição da volemia da periferia para o pulmão
(hipovolêmico periférico, hipervolêmico no pulmão)

Início dos sintomas Gradual (dias) Rápido (horas)

Sintoma principal Dispneia ou fadiga Dispneia

PAS Normal ou baixa Alta ou normal/ incomum baixa

PD2 +++ +++++

FEVE e DC Reduzidos Normais ou reduzidos

Edema de MIS Frequente Infrequente

Ganho de peso Sim Não

VE: ventrículo esquerdo; PAS: pressão arterial sistólica; PD2: pressão diastólica final do ventrículo esquerdo; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 
DC: débito cardíaco; MIS: membros inferiores.

Quadro 1.5 – Fatores de descompensação da insuficiência 
cardíaca aguda

Medicamentos inadequados HAS não controlada

Dieta inadequada Endocardite

Estresse emocional/físico Embolia pulmonar

IAM Diabetes não controlado

Miocardite Anemia

Arritmias ventriculares frequentes Doença da tireoide

Fibrilação atrial ou flutter atrial Álcool/drogas

Marca-passo DDD ou VVI Desnutrição

Insuficiência renal aguda Dissecção aórtica

Presença de infecção Insuficiência mitral ou aórtica agudizada

IAM: infarto agudo do miocárdio; DDD: marca-passo dupla câmara; 
VVI: marcapasso unicameral; HAS: hipertensão arterial sistêmica.
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Estes pacientes apresentam pior prognóstico e, frequentemente, 
necessitam de suporte inotrópico associado a diuréticos.605 
Esta classificação clínico-hemodinâmica da admissão ajuda 
a estabelecer as prioridades terapêuticas e uma estimativa 
inicial do prognóstico.

A dificuldade de se estabelecer com precisão esta 
classificação é a baixa acurácia do exame clínico (cerca 
de 50%) em estimar com precisão a real condição 
clínico-hemodinâmica, como bem demonstrado em estudos 
comparativos com monitorização hemodinâmica invasiva à 
beira de leito ou com bioimpedância, na sala de emergência. 
Nos pacientes com baixo débito cardíaco, o exame clínico 
apresenta a menor acurácia diagnóstica.606,607

A utilização do ecocardiograma transtorácico ou ultrassom 
torácico em conjunto com a avaliação clínica ajuda de forma 
significativa a estabelecer com maior certeza o modelo 
clínico-hemodinâmico do paciente.597-599 A monitorização 
invasiva com cateter de Swan-Ganz nos pacientes com IC aguda 
está somente indicada nas situações clínicas com instabilidade 
hemodinâmica sem definição da condição volêmica ou de débito 
cardíaco, para melhor definição da estratégia terapêutica.

1.4.6. Perfil de risco admissional
A estimativa do perfil de risco admissional do paciente 

de mortalidade intra-hospitalar deve ser estabelecida por 
meio do perfil de risco clínico, que avalia a apresentação 
clínica da IC aguda (Quadro 1.6)608-610 e pelo de escores 
de risco. Dentre eles, o mais validado é a escala de risco 
do registro ADHERE, que utiliza as variáveis de PAS, blood 
urea nitrogen (BUN; ureia) e creatinina sérica (Tabela 1.1).611 
De acordo com o perfil de risco admissional, os pacientes 
são alocados nos protocolos terapêuticos e na unidade de 
internação mais adequada.

Aproximadamente 77% dos pacientes têm apresentação 
de baixo risco ou intermediário baixo, com ausência 
de comorbidades cardiovasculares descompensadas. 
Estes pacientes podem ser tratados em unidade observacional 
de insuficiência cardíaca, com possibilidade de 50% terem 
alta após atendimento sem necessidade de admissão, e até 
80% terem alta hospitalar em até 72 horas.612 A unidade 
observacional pode ser uma estrutura física na sala de 
emergência ou protocolo que pode ser instituído em qualquer 
unidade hospitalar. Os benefícios clínicos apresentados 
envolvem redução do tempo de internação hospitalar 
com segurança clínica, demonstrado pelo baixo índice de 
complicações intra-hospitalar, e redução de reinternação em 
30 dias, com perfil custo efetividade favorável.613,614

O protocolo tem quatro etapas principais, que necessitam 
ser cumpridas para o alcance dos benefícios clínicos: 
(1) diagnóstico precoce e tratamento intenso e precoce 
para descongestão da IC aguda; (2) monitorização clínica e 
laboratorial frequentes para detectar e corrigir precocemente o 
desenvolvimento de para-efeitos (Quadro 1.7); (3) orientação 
terapêutica e de hábitos de vida pré-alta hospitalar; 
(4) reavaliação clínica e laboratorial em até 7 dias pós alta 
hospitalar.615-617 O perfil de risco destes pacientes deve ser 
reavaliado frequentemente, pois eles podem evoluir para uma 
condição de risco mais elevada, indicando a necessidade de 
revisão da estratégia terapêutica.

2. Manejo do paciente com insuficiência 
cardíaca aguda descompensada

2.1. Fluxograma terapêutico admissional
O manuseio terapêutico admissional dos pacientes com 

IC aguda tem como objetivos a correção dos distúrbios 

Quadro 1.6 – Indicadores do perfil de risco clínico admissional da insuficiência cardíaca (IC) aguda

Baixo risco Alto risco

Ausência de fatores de risco imediato de vida (Quadro 1.1) Presença de fatores de risco imediato de vida (Quadro 1.1)

Ausência de comorbidade descompensada Presença de comorbidade descompensada

IC aguda nova por crise hipertensiva IC aguda nova

IC crônica agudizada Perfil frio-congesto

Perfil quente-congesto PAS < 90 mmHg

PAS > 110 mmHg FC > 130 ppm ou < 40 bpm

FC < 130 bpm FR > 32 irpm com esforço respiratório

FR < 32 irpm SatO2 < 90% com suporte de oxigênio

SatO2 > 90% sem suporte de oxigênio SatO2 < 90% com suporte de oxigênio após 90 minutos de VNI

SatO2 > 90% com suporte de oxigênio sem esforço respiratório Necessidade de suporte inotrópico ou vasodilatador por via endovenosa contínuo

SatO2 > 90% após VNI de até 90 minutos Disfunção orgânica acometendo ≥ 2 órgãos

Creatinina < 2,0 mg/dL Troponina I elevada

Ureia < 92 mg/dL Lactato ≥ 2 mmol/dL

Infecção ou inflamação aguda

Agitação ou alteração do nível de consciência

PAS: pressão arterial sistólica; FC: frequência cardíaca; FR: frequência respiratória; SatO2: saturação de oxigênio; VNI: ventilação não invasiva.
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cardiopulmonares reconhecidos por meio da avaliação 
sistemática do fluxograma diagnóstico, para estabelecer a 
estratégia da abordagem terapêutica. Temos, como principais 
distúrbios a serem identificados e corrigidos, presença de situação 
clínica de risco imediato de vida; suporte respiratório; terapêutica 
para correção dos distúrbios clínicos e hemodinâmicos; 
tratamento dos fatores causais e desencadeantes; e tratamento 
de comorbidades descompensadas associadas.

2.1.1. Presença de situação clínica de risco imediato de vida
O reconhecimento, na admissão ou durante as primeiras 

24 horas, da presença das situações clínicas que coloquem 
o paciente em alto risco de vida, deve ser feito de forma 
rotineira, pois estabelece fluxogramas terapêuticos com 
protocolos associados a equipes assistenciais específicas 
conforme discutido nos itens 4 e 5 da IC Aguda.

2.1.2. Suporte respiratório
A presença de congestão pulmonar, associada ou 

não à redução do débito cardíaco, ocasiona redução da 
função pulmonar e aumento do shunt intrapulmonar, com 
consequente hipoxemia e aumento do trabalho respiratório. 
Esta situação leva à acidose metabólica e à disfunção 
orgânica, bem como ao comprometimento da função 

cardíaca, por aumento da impedância arterial pulmonar ao 
ventrículo direito pela congestão e vasoconstrição pulmonar, 
e pela depressão da contração ventricular por hipóxia e 
acidose metabólica.

O suporte respiratório tem como alvos estabelecer Saturação 
de Oxigênio (SatO2) > 90% e redução do trabalho respiratório, 
tendo como opções a oxigenoterapia com cateter nasal ou 
máscara, o suporte ventilatório não invasivo com pressão 
positiva e o suporte ventilatório invasivo com pressão positiva.

Oxigenoterapia está indicada em todos os pacientes com 
SatO2 < 90%, com cateter nasal ou máscara, com oxigênio a 
100% 3 a 5 L/minuto, sendo que, em pacientes com DPOC, 
o recomendado é 1 a 2 L/minuto, para evitar a indução 
de hipercarpnia.618-620

Suporte ventilatório não invasivo com pressão positiva 
está indicado em todos os pacientes com SatO2 < 90% com 
esforço respiratório, ou desconforto respiratório, que não 
apresentaram melhora com oxigenoterapia. Também está 
indicado nos pacientes com edema agudo de pulmão, com 
benefícios comprovados na redução de evolução para suporte 
ventilatório invasivo. Nos pacientes com edema agudo de 
pulmão associados com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 
não há benefício comprovado para redução da mortalidade 
com o suporte invasivo.621-624

Tabela 1.1 – Escala e risco ADHERE de mortalidade intra-hospitalar

Perfil de risco BUN (mg/dL) PAS (mmHg) Mortalidade (%)

Baixo ≤ 43 ≥ 115 2,14

Intermediário baixo ≤ 43 ≤ 115 5,49

Intermediário médio ≥ 43 ≥ 115 6,4

Intermediário alto ≥ 43 (Cr < 2,7) ≤ 115 12,28

Alto ≥ 43 (Cr ≥ 2,7) ≤ 115 21,9

BUN: blood urea nitrogen; PAS: pressão arterial sistólica; Cr: creatinina.

Quadro 1.7 – Avaliação dos parâmetros clínicos-hemodinâmicos e laboratoriais nos pacientes

Parâmetro Frequência da monitorização

FC, FR, PA, ECG e oximetria (SatO2) Medição contínua

PNI A cada 15 minutos durante o ajuste de vasodilatadores venosos
A cada 30 minutos de forma regular

Balanço hídrico parcial A cada 6 horas

Ureia, creatinina, sódio, potássio e magnésio A cada 6 a 12 horas, durante terapêutica intensa de descongestão

Lactato venoso A cada 12 horas (caso alterado)
A cada 24 horas

Raio X de tórax A cada 24 horas

ECG de 12 derivações A cada 24 horas

Proteína C-reativa titulada e hemograma A cada 24 horas

Troponina I A cada 24 horas (caso positiva)

FC: frequência cardíaca; FR: frequência respiratória; PA: pressão arterial; ECG: eletrocardiograma; SatO2: saturação arterial de oxigênio; PNI: pressão não invasiva.
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A ventilação não invasiva tem como principais objetivos a 
redução do trabalho e desconforto respiratório, e a hipóxia, com 
pouca atuação da redução da congestão pulmonar. A ventilação 
não invasiva oferece suporte ventilatório até que as medidas 
terapêuticas de redução da congestão promovam a melhora 
ventilatória. Na necessidade de manutenção prolongada 
de ventilação não invasiva, devemos avaliar a eficácia da 
intensidade da terapêutica de descongestão ou a presença 
de outros fatores agravantes não identificados, como infecção 
respiratória, tromboembolismo pulmonar ou broncoespasmo.

O suporte ventilatório invasivo deve ser considerado nos 
pacientes que se mantêm sintomáticos e/ou hipoxêmicos mesmo 
com outras formas não invasivas de suporte de oxigênio, quando 
há insuficiência respiratória aguda, com choque cardiogênico, 
na presença de desorientação, ou caso exista alguma 
contraindicação ao suporte mecânico respiratório não invasivo.

2.1.3. Terapêutica para correção dos distúrbios clínicos 
e hemodinâmicos

O racional terapêutico da IC aguda é estabelecido 
pela análise em conjunto das variáveis clínicas obtidas 
do fluxograma de diagnóstico admissional (Figura 2.1): 
modelo de desenvolvimento da IC aguda + fator causal + 
PAS + modelo clínico hemodinâmico. Apresentamos dois 
fluxogramas terapêuticos de tratamento baseados no modelo 
de desenvolvimento da IC aguda (Figuras 2.1 e 2.2).

2.2. Terapêuticas admissionais e manutenção na 
insuficiência cardíaca aguda

2.2.1. Diuréticos para controle da congestão
O alvo terapêutico principal na IC aguda é a redução da 

congestão, que está presente em cerca de 85% dos pacientes. 

A furosemida é o principal diurético utilizado, devendo 
ser utilizado de forma intensa e com início precoce, para 
promover a descongestão de forma eficaz, com resultados 
de melhora clínica, redução do tempo de internação e 
reinternação por IC. 579,625,626

A furosemida deve ser administrada por via intravenosa, na 
dose inicial de 20 a 40 mg, em bólus, em pacientes que não 
vinham em uso prévio e naqueles com uso crônico. A dose 
deve ser, no mínimo, equivalente a de uso prévio. A posologia 
e os intervalo dos diuréticos devem alcançar os alvos clínicos 
de descongestão (Tabela 2.1).

São alvos clínicos com a terapêutica diurética de 
descongestão (8-10): diurese (1 L nas primeiras 6 horas; 
1,5 a 2,5 mL/kg/hora); ausência de ortopneia e esforço 
respiratório em 24 horas; ausência de dispneia aos mínimos 
esforços em até 72 horas; SatO2 > 90% em ar ambiente; 
frequência cardíaca < 100 ppm; frequência respiratória < 
22 irpm; PAS 110 a 130 mmHg.

O estudo DOSE foi o maior randomizado na avaliação 
de estratégias diuréticas em pacientes com IC. O uso de 
doses maiores de diuréticos (2,5 vezes a dose oral em uso 
prévio) foi associado a maior alívio de dispneia, perda de 
peso e perda de volume, apesar de piora transitória da 
função renal.234 Estes achados corroboram outros trabalhos, 
nos quais uma estratégia mais agressiva de remoção de 
fluídos foi associada à piora transitória de função renal, 
porém com maiores taxas de sobrevida, exceto se a piora de 
função renal ocorrer em vigência de congestão persistente 
ou deteriorização clínica.627-629

A resposta terapêutica da furosemida depende de 
vários fatores que influenciam em sua atuação, devendo 
ser identificados e corrigidos para potencializar a ação 
diurética (Quadro 2.1).630

Figura 2.1 – Fluxograma terapêutico da insuficiência cardíaca (IC) aguda aguda nova. PAS: pressão arterial sistólica; IECA: inibidor da enzima conversora de 
angiotensina; BRA: bloqueador do receptor da angiotensina; BB: betabloqueador.

IC aguda nova
Congestão pulmonar com hipovolemia periférica

Fator causal + desencadeante

PAS

> 110 mmHg 85-110 mmHg < 85 mmHg

Quente-
seco

Quente-
congesto

Quente-
congesto

Frio-
congesto

Frio-
congesto

Frio-
seco

IECA/BRA 
BB 

Suspenso diurético

Vasodilatador
Furosemida +/?

BB +
  IECA/BRA +

Vasodilatador
Furosemida +/?

BB +
  IECA/BRA +

Avaliar volemia
Vasodilatador

Inotrópicos
Furosemida ?/+

BB redução
IECA/BRA suspenso

Reposição de volume
IECA/BRA suspenso

BB suspenso

Avaliar volemia
Inotrópicos/

Vasoconstritores
Furosemida ?/+
BB suspenso

IECA/BRA suspenso
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Figura 2.2 – Fluxograma terapêutico da insuficiência cardíaca (IC) crônica agudizada. PAS: pressão arterial sistólica; IECA: inibidor da enzima conversora de 
angiotensina; BRA: bloqueador do receptor da angiotensina; BB: betabloqueador.

IC crônica agudizada
Congestão pulmonar com hipervolemia periférica

Fator causal + desencadeante

IECA/BRA 
BB 

Suspenso diurético

Vasodilatador
Furosemida +++

BB +
IECA/BRA +

Vasodilatador
Furosemida +++

BB +
IECA/BRA +

Vasodilatador
Inotrópicos.

Furosemida.+++
BB redução
IECA/BRA

Inotrópicos
Vasoconstrictores
Furosemida +++

BB suspenso
IECA/BRA suspenso

Reposição de volume
IECA/BRA suspenso

BB suspenso

PAS

> 110 mmHg 85-110 mmHg < 85 mmHg

Quente-
seco

Quente-
congesto

Quente-
congesto

Frio-
congesto

Frio-
congesto

Frio-
seco

Tabela 2.1 – Posologia e intervalo dos diuréticos

Diuréticos Via Dose inicial (mg) Intervalo (horas) Dose máxima (mg)

Diuréticos de alça

Furosemida IV 20 4-4/6-6 240

Bumetanida IV 0,5-2,0 6-6 10

Tiazídicos

Hidroclorotiazida VO 25 24-24/12-12 100

Clortalidona VO 12,5 24-24/12-12 50

Indapamida VO 2,5 24-24 5,0

Poupadores de potássio

Espilonolactona VO 25 24-24/12-12 50

Amilorida VO 2,5 24-24 20

Triantereno VO 25 24-24 100

IV: intravenosa; VO: via oral.

Quadro 2.1 – Fatores determinantes de resistência à ação diurética da furosemida

Fatores de resistência a ação da furosemida Medidas terapêuticas

Hiponatremia Reposição sódio − solução hipertônica

Hipotensão arterial Suspensão de vasodilatadores e betabloqueadores; uso de inotrópicos

Hipoalbuminemia Reposição de albumina 1 hora antes

Uso crônico prévio de diuréticos Associação com diuréticos tiazídicos e espironolactona

Baixo débito Inotrópicos ou vasodilatadores

Hipovolemia relativa Solução hipertônica

Insuficiência renal Altas doses de diuréticos ou ultrafiltração ou diálise
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2.2.2. Síndrome cardiorrenal
Insuficiência renal e IC aguda são condições comuns e 

podem coexistir em até 40% dos pacientes, sendo este quadro 
definido como “síndrome cardiorrenal”. O desenvolvimento da 
síndrome cardiorrenal está relacionado a um pior prognóstico 
intra-hospitalar. A pressão venosa central, associada ou não 
a baixo fluxo, ou a hipotensão arterial e inflamação são os 
determinantes mais importantes da síndrome cardiorrenal.631

Na ausência de resposta adequada aos diuréticos, os 
pacientes necessitam de métodos alternativos, para remoção de 
fluido e redução de escórias nitrogenadas. Dentre os métodos 
alternativos que podem ser utilizados nestes pacientes refratários 
ao tratamento clínico, destacamos a ultrafiltração e a diálise.

2.2.2.1. Ultrafiltração e diálise
A ultrafiltração venovenosa envolve a remoção do excesso 

de fluidos, por meio de membrana semipermeável, com um 
gradiente de pressão transmembrana.632 No estudo UNLOAD 
(Ultrafiltration Versus Intravenous Diuretics for Patients 
Hospitalized for Acute Decompensated Heart Failure), o grupo 
ultrafiltração apresentou maior perda de peso e similar melhora 
do escore de dispneia em 48 horas, em relação ao tratamento 
padrão.633 A ultrafiltração necessita de ser ajustada de acordo 
com necessidade individual de retirada de cada paciente, 
pois, de forma padronizada, pode induzir a piora da função 
renal, sem benefícios clínicos.633 Na presença de distúrbios 
metabólicos além da hipervolemia, estaria indicado o uso de 
hemodiálise, nos pacientes que desenvolvem insuficiência renal 
aguda ou agudização da insuficiência renal crônica.634

2.2.3. Vasodilatadores
Várias drogas têm sido empregadas para controle dos 

sintomas e correção dos distúrbios hemodinâmicos nos 
pacientes com IC aguda, como os diuréticos agentes 
vasodilatadores e inotrópicos. A decisão clínica sobre o uso 
de cada uma delas prende-se, fundamentalmente, à definição 
sobre de distúrbios hemodinâmicos de redução do débito 
cardíaco e aumento das pressões de enchimento estariam 
presentes ou seriam predominantes em cada caso.

A definição dos perfis clínico-hemodinâmicos à beira do 
leito, de forma não invasiva, a partir de aspectos do exame 
físico, é uma estratégia segura e amplamente utilizada para 
orientar o emprego das drogas vasodilatadoras e/ou agentes 
inotrópicos nos pacientes com IC aguda. Os vasodilatadores 
estão indicados nos pacientes com perfil hemodinâmico 
quente-congesto, na ausência de hipotensão arterial ou choque 
cardiogênico, hipovolemia ou comorbidades como sepse.

Os vasodilatadores endovenosos na IC aguda têm atuação 
na redução das pressões de enchimento ventricular esquerdo e 
na redução da impedância da ejeção do ventrículo esquerdo, 
melhorando o desempenho da função ventricular e a redução 
da insuficiência mitral e aórtica. Estes efeitos também 
ocasionam aumento do débito cardíaco e melhoram a 
perfusão renal, com aumento do débito urinário (Quadro 2.2).

Os benefícios clínicos comprovados dos vasodilatadores 
na IC aguda são no controle da pressão arterial nos pacientes 
com hipertensão arterial sistêmica e melhora da dispneia. 
Não foram observados benefícios na redução do tempo 
de internação, mortalidade intra-hospitalar e taxa de 
reinternação por IC.635-637

A posologia e o ajustes de doses dos vasodilatadores 
intravenosos na IC aguda encontram-se na tabela 2.2.Recomendações Classe Nível de 

Evidência Referências

Prescrição de diuréticos no 
tratamento de congestão em doses 
endovenosas equivalentes ou o dobro 
das doses orais utilizadas

I B 234,626

Monitorização frequente de sinais 
vitais, ingesta hídrica, débito urinário, 
peso, função renal, eletrólitos e  
sinais/sintomas de congestão

I C -

Realizar mudança do esquema 
de administração de diuréticos de 
doses intermitentes, para infusão 
contínua em pacientes com 
resistência a diuréticos

IIB B 234

Associação de diuréticos de alça 
com diuréticos tiazídicos e/ou 
doses mais altas (natriuréticas) de 
diuréticos poupadores de potássio 
(espironolactona) em pacientes com 
resistência a diuréticos

IIA B 630

Uso de solução hipertônica em 
pacientes com congestão refratária IIA B 630

Diálise e/ou diálise, visando à 
ultrafiltração, devem ser consideradas 
em pacientes com hipervolemia 
refratária e/ou insuficiência renal aguda

I B -

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Nitroglicerina para tratamento da IC 
aguda em pacientes sem hipotensão IIA B 635,637

Nitroprussiato para tratamento da IC 
aguda sem evidência de isquemia 
miocárdica aguda

IIA B 636

2.2.4. Inotrópicos

A utilização do suporte terapêutico com agentes 
inotrópicos ou vasoconstrictores aplica-se para os pacientes 
com hipotensão arterial sintomática, baixo débito cárdico 
com disfunção orgânica ou no choque cardiogênico. 
Os inotrópicos têm como objetivos a melhora do débito 
cardíaco, a manutenção da pressão de perfusão e o fluxo 
adequado para os órgãos.638-640

A dobutamina segue sendo o agente inotrópico mais 
usado. Produz melhora hemodinâmica com aumento do 
débito cardíaco dose-dependente e não causa hipotensão 
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arterial. Pode ser associada à noradrenalina, em pacientes 
com choque cadiogênico. Apresenta como fatores limitantes 
seu potencial arritmogênico e a redução de sua ação com o 
uso prolongado e em pacientes em uso de BB. 641,642

A milrinona apresenta propriedades inodilatadoras 
e promove aumento do débito cardíaco e queda da 
resistência vascular pulmonar e sistêmica, sem aumentar 
o consumo miocárdico de oxigênio. Tem a possibilidade 
de ser utilizada em pacientes em uso prévio de BB, mas 
apresenta potencial arritmogênico principalmente em 
pacientes isquêmicos.643

A levosimendana apresenta efeito inotrópico positivo, 
associado com vasodilatação arterial e vascular pulmonar. 
Tem como vantagem poder ser utilizada em pacientes em uso 
de BB. Porém, suas limitações incluem seu efeito hipotensor 
e arritmogênico, não demonstrando superioridade quando 
comparada com a dobutamina em desfechos de mortalidade. 
Apresenta, ainda, particularidade farmacológica, de infusão 
única de 24 horas, com ações hemodinâmicas prolongadas 
de até 2 semanas. 644,645

A noradrenalina está indicada em pacientes com importante 
hipotensão arterial ou choque cardiogênico, ou na presença 
de inflamação sistêmica associada ao quadro de IC aguda (ver 
itens 4 e 5 de IC Aguda). Além de atuação de aumento do 
débito cardíaco, tem importante ação vasoconstritora, para 
sustentação da pressão arterial, na modulação da vasoplegia 
arterial e venos, e na redistribuição do fluxo.

Os inotrópicos apresentam benefícios clínicos na melhora 
da dispneia e do baixo débito. Eles produzem melhora da 
perfusão dos órgãos, com consequente melhora da disfunção 
orgânica, assim como da contratilidade e da redução 
de pós-carga. Em contraposição aos benefícios clínicos, 
os inotrópicos apresentam, para efeitos como arritmias, 
agravamento de isquemia miocárdica e indução de hipotensão 
arterial,646-648 na qual o uso prolongado ou de altas doses 
se associa à piora de disfunção orgânica e ao aumento da 
mortalidade intra-hospitalar.649-652

Na tabela 2.3 encontra-se a posologia dos inotrópicos e 
vasoconstritores na IC aguda.

2.2.5. Desmame dos agentes endovenosos
As drogas endovenosas (vasodilatadores e inotrópicos) 

devem ser empregadas na fase inicial mais precoce do 
tratamento dos pacientes com IC aguda, quando se espera 
alcançar a estabilidade hemodinâmica e controle dos sintomas 
mais importantes de dispneia. Após atingir-se a estabilidade 
hemodinâmica, também pelo efeito de diuréticos em promover 
resolução da hipervolemia, as drogas endovenosas devem 
ser retiradas de forma gradual, num processo de "desmame" 
e substituídas por vasodilatadores orais. Com esta estratégia, 
garante-se a manutenção dos efeitos hemodinâmicos benéficos 
dos vasodilatadores e/ou inotrópicos sem que ocorra o "rebote" 
e piora da congestão e queda do débito cardíaco. Dessa forma, 
doses crescentes de nitrato devem ser introduzidas para 
o desmame da NTG. Para o desmame do NTPS, pode ser 
usadoa a combinação de hidralazina com nitrato (para aqueles 
pacientes com disfunção renal ou hiperpotassemia) ou iECA.653 
Como não há agentes inotrópicos orais disponíveis e a utilização 
de vasodilatadores é capaz de incrementar o débito cardíaco 
significativamente, o desmame dos agentes inotrópicos também 
é realizado frequentemente com o uso de vasodilatadores orais: 
doses crescentes de iECA e/ou hidralazina com nitrato são 
estratégias que auxiliam a retirada da dobutamina654,655, com 
manutenção do débito cardíaco e volume sistólico.656

Quadro 2.2 – Efeitos hemodinâmicos dos vasodilatadores intravenosos

Vasodilatador DC PCP PA FC Ação arterial – venosa

Nitroglicerina ↑ ↓↓↓ ↓↓ ↑ 6 vezes mais venosa que arterial

Nitroprussiato de sódio ↑↑↑ ↓↓↓ ↓↓↓ ↑ Mesma atuação

DC: débito cardíaco; FC: frequência cardíaca; PA: pressão arterial; PCP: pressão capilar pulmonar.

Tabela 2.2 – Vasodilatadores intravenosos: posologia e ajustes na insuficiência cardíaca aguda

Vasodilatador Posologia Ajuste

Nitroglicerina Início: 10-20 μg/minuto
Máximo: 200 μg/minuto

A cada 15 minutos
Aumento: 10-20 μg/minuto

Niproprussiato de sódio Início: 0,3 μg/kg/minuto
Máximo: 5 μg/kg/minuto

A cada 15 minutos
Aumento: 0,3-0,5 μg/kg/minuto

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referência

Dobutamina para pacientes com 
hipotensão arterial e sinais de 
baixo débito

IIA C -

Levosimendana ou milrinone para 
pacientes sem hipotensão e com 
sinais de baixo débito, sem choque 
cardiogênico, em uso de BB

IIA C -

Associação de levosimendana na 
tentativa de retirada de dobutamina IIB B 645

Dobutamina, milrinone ou levosimendana 
para pacientes sem sinais de baixo 
débito cardíaco

III B -
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2.2.6. Cateter de artéria pulmonar

A utilização do cateter de artéria pulmonar em pacientes 
com IC aguda apresenta benefício em estabelecer o diagnóstico 
hemodinâmico de pacientes com IC de difícil controle 
terapêutico ou com indefinição da condição hemodinâmica.607

Embora os achados hemodinâmicos fornecidos pelo 
cateter de artéria pulmonar permitam um melhor manuseio 
terapêutico, não foi demonstrado benefício na redução 
da mortalidade ou tempo de internação hospitalar com 
seu uso.657,658 Por outro lado, estudo observacional sugeriu 
benefícios na mortalidade intra-hospitalar por IC aguda.659 
A utilização rotineira do cateter de artéria pulmonar para a 
definição do diagnóstico clínico-hemodinâmico ou como guia 
para a terapêutica da IC aguda, não está indicado.

Tabela 2.3 – Posologia dos inotrópicos e vasoconstritores

Inotrópico Posologia Dose máxima

Dobutamina
2,5 μg/kg/minuto

Avaliar ajuste a cada 10 minutos
Efeito hemodinâmico em até 2 horas

10-20 μg/kg/minuto

Milrinone Inicial: 0,375 μg/kg/minuto
Ajuste a cada 4 horas

0,75 μg/kg/minuto
0,5 μg/kg/minuto na presença de IRA

Levosimendana
Inicial: 0,05 μg/kg/minuto

Ajuste a cada 4 horas de 0,05 μg/kg/minuto
Infusão por 24 horas

0,2 μg/kg/minuto

Noradrenalina Inicial: 0,1-0,2 μg/kg/minuto
Ajuste a cada 15 minutos 1,0 μg/kg/minuto

IRA: insuficiência renal aguda.

Os vasodilatadores e BB devem ser iniciados com cautela, 
pelo potencial de induzir a hipotensão arterial ou a disfunção 
renal, pela condição hiperadrenérgica e hiperreninêmica em 
que estes pacientes usualmente se encontram pela IC aguda 
e pela retração de volemia por conta do uso de diuréticos.

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Em pacientes com IC aguda, para 
avaliação de transplante cardíaco ou 
suporte circulatório mecânico

I B 657,658

Para guiar terapia em pacientes com 
IC refratária ao tratamento padrão 
ou quando o perfil hemodinâmico é 
incerto por métodos não invasivos

IIA B 657,659

Uso de rotina em pacientes 
com IC aguda III B -

2.3. Recomendações para medicações orais e 
anticoagulação na insuficiência cardáica aguda

Os medicamentos orais podem ser mantidos ou iniciados 
nos pacientes com IC aguda que apresentem estabilidade 
hemodinâmica, sem necessidade do uso de inotrópicos ou 
vasodilatadores intravenosos. Os pacientes com modelo 
clínico hemodinâmico quente-congesto com pressão arterial 
normal ou hipertensos são os mais comumente indicados 
para a manutenção ou o início dos medicamentos orais, que 
podem estar associados à furosemida intravenosa.

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Manter os BB nos pacientes 
sem evidência de hipotensão 
arterial sintomática ou de baixo 
débito cardíaco

I A 660-662

Iniciar BB nos pacientes clínica e 
hemodinamicamente estáveis sem 
evidências de congestão

I B 660-662

Reduzir a dose do BB em 50%, ou 
suspender na admissão, em pacientes 
com sinais de baixo débito cardíaco

I B 660-662

Reduzir a dose do BB em 50% nos 
pacientes com hipotensão arterial sem 
baixo débito cardíaco

IIA C -

Suspender os BB em pacientes com 
choque cardiogênico ou séptico, 
estenose aórtica crítica, asma 
brônquica descompensada ou bloqueio 
atrioventricular avançado

I C -

Iniciar ou manter IECA na ausência de 
hipotensão arterial sintomática e na 
ausência de outras contraindicações

I C -

Iniciar ou manter BRA na ausência de 
hipotensão arterial sintomática e de 
outras contraindicações

I B 200,663

Utilizar antagonista de aldosterona 
em IC com FEVE < 35% após uso de 
diurético endovenoso e na ausência 
de contraindicações

I C -

Digitálicos no controle da frequência 
cardíaca em pacientes com IC aguda 
com disfunção sistólica portadores de 
FA e alta resposta ventricular

IIA C -
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Continuação
Amiodarona para fibrilação atrial com 
alta resposta ventricular refratária, 
apesar do uso do BB e digital

IIA C -

Uso de medicamentos que 
causam retenção hidrossalina 
(anti-inflamatórios e glitazonas) ou que 
têm efeito cardiodepressor (verapamil, 
diltiazem, nifedipino, propafenona, 
tricíclicos e quimioterápicos 
cardiotóxicos) em portadores de 
IC, especialmente durante a fase 
de descompensação

III B -

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Uso de anticoagulação plena com 
heparina de baixo peso molecular* 
ou não fracionada em pacientes com 
IC aguda, na presença de fibrilação 
atrial, trombo intracavitário ou 
prótese valvular mecânica, com ou 
sem disfunção ventricular

I A-B* 664,665

Uso de anticoagulação plena com 
heparina de baixo peso molecular 
ou não fracionada, associada 
com antiagregantes plaquetários 
em pacientes com IC aguda com 
síndrome coronária aguda

I A 666

Uso de anticoagulação com heparina 
de baixo peso molecular ou não 
fracionada em pacientes com 
cardiomiopatia periparto ou miocárdio 
não compactado com disfunção 
ventricular importante

I C -

Profilaxia de trombose venosa 
profunda, com heparina não 
fracionada em baixas doses ou 
heparina de baixo peso molecular, na 
ausência de anticoagulação plena

I B 667

Em pacientes com disfunção renal 
(clearance de creatinina < 30 mL/minuto), 
evitar o uso de heparina de baixo peso 
molecular, e utilizar preferencialmente 
heparina não fracionada

I B 667

Também estão definidas as recomendações para uso de 
anticoagulantes na IC aguda.

2.4. Doença arterial coronariana e síndrome 
coronária aguda

Estima-se que aproximadamente 18,7% dos pacientes com 
IAM apresentam IC na admissão ou durante a hospitalização, 
variando de forma crescente com a idade. A presença IC na 
admissão está associada com aumento de quatro vezes na 
mortalidade e atinge todo espectro da Síndrome Coronária 
Aguda (SCA), variando de acordo com a gravidade da 
apresentação (Killip I 2,9% vs. Killip II 9,9% vs. Killip III 20,4% 
vs. Killip IV 50%).668

De maneira geral, estratégia invasiva precoce com 
coronariografia está indicada em todos os pacientes 
com SCA e sintomas de IC aguda, exceto naqueles com 
contraindicação à revascularização miocárdica. O tamanho 
da área do infarto está diretamente relacionado com a taxa 
de mortalidade e a hospitalização por IC. A angioplastia 
primária é a estratégia de escolha e deve ser realizada o 
mais precocemente possível. 669

Em cerca de 10% dos casos, pode ocorrer choque cardiogênico 
na apresentação da SCA. A estratégia preferida de abordagem deve 
ser a angioplastia coronariana percutânea. Na impossibilidade 
de angioplastia, deve-se optar por cirurgia de revascularização 
miocárdica de urgência. Nestes pacientes, é fundamental 
avaliar complicações mecânicas como causa da instabilidade. 
Além do uso de drogas vasoativas, diversos tipos de dispositivos 
de assistência ventricular mecânica vêm sendo utilizados, com o 
objetivo de garantir melhor suporte hemodinâmico, como ponte 
para recuperação, transplante ou terapia de destino, em pacientes 
com disfunções ventriculares permanentes.581,670

2.5. Fibrilação atrial
A FA é a arritmia mais comum em pacientes com IC 

descompensada e está presente em até 40% dos pacientes 
hospitalizados, sendo que, em um terço deles, a FA é de 
início recente. O desenvolvimento de FA piora o desempenho 
cardíaco e está associado a um aumento de duas vezes 
na mortalidade, com incremento do risco de evento 
cardioembólico, sendo fator de mau prognóstico na IC.671 
O tratamento consiste em prevenção de eventos embólicos 
e controle de frequência cardíaca ou cardioversão elétrica, 
no caso de frequência cardíaca elevada (> 150 bpm) com 
comprometimento hemodinâmico associado.

É importante afastar causas reversíveis, como alterações de 
função tireoidianas, distúrbios eletrolíticos, isquemia, doenças 
da válvula mitral, infecções, abuso de álcool e cirurgias recentes.

2.6. Valvulopatias
Valvulopatias agudas podem ser causadas por dissecção 

de aorta, isquemia, ruptura de cordoalha ou de músculo 
papilar e endocardite. As mais frequentes são insuficiência 
mitral e aórtica. O tratamento é a correção cirúrgica de 
urgência. Em próteses com disfunção importante, a cirurgia 
de retroca está indicada, na presença de sintomas e/ou 
anemia hemolítica. Em indivíduos com bioprótese e alto 
risco cirúrgico, o implante por cateter (valve-in-valve) pode 
ser considerado. A trombose de prótese pode ser causada 
por trombo ou proliferação de pannus e deve ser suspeitada 
sempre que houver piora da dispneia, especialmente no 
contexto de anticoagulação inadequada ou em estados 
de hipercoagulabilidade. O tratamento pode ser feito com 
trombólise ou cirurgia, dependendo das características 
clínicas e ecocardiográficas.672

2.7. Pericardiopatias
Tamponamento cardíaco é uma condição grave, causada 

por acúmulo de líquido no espaço pericárdico, levando 
a choque obstrutivo, manifesto por hipotensão arterial, 
taquicardia, turgência jugular, pulso paradoxal (redução da 
PAS na inspiração > 10 mmHg) e abafamento de bulhas 
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cardíacas. A gravidade da apresentação está relacionada a 
volume do derrame, rapidez do acúmulo, complacência 
do pericárdio, mecanismos compensatórios e volemia do 
paciente. Dentre as causas possíveis, estão pericardite, 
tuberculose, pós-operatório, iatrogenia após procedimentos 
invasivos, trauma, neoplasias, radioterapia, uremia, dissecção 
de aorta, doenças reumatológicas e pós-IAM.

ECG apresenta baixa voltagem e alternância elétrica da 
onda R, batimento a batimento. O raio X de tórax permite 
a visualização de um alargamento da silhueta cardíaca. O 
ecocardiograma tem achados como o colapso de átrio e 
ventrículo direitos, o swinging heart, o movimento anormal 
do septo interventricular, as variações do fluxo respiratório 
por meio das válvulas atrioventriculares e a dilatação da veia 
cava inferior. O ecocardiograma também permite avaliação 
do tamanho e local do derrame, bem como da repercussão 
hemodinâmica, e serve para guiar a pericardiocentese. Outros 
exames, como tomografia computadorizada, ressonância 
magnética e cateterismo, raramente são necessários.

O tratamento consiste em drenagem (pericardiocentese), 
preferencialmente guiada por ecocardiograma ou fluoroscopia, 
sem atraso em pacientes instáveis.673 Suporte hemodinâmico 
temporário pode ser feito por meio de reposição cuidadosa de 
volume (especialmente em pacientes com PAS < 100 mmHg) 
e inotrópicos, até que a drenagem seja realizada. Drenagem 
cirúrgica está recomendada em pacientes com dissecção de 
aorta tipo A de Stanford, ruptura da parede livre do ventrículo 
após IAM, trauma torácico, hemopericárdio percutâneo e 
pericardite purulenta ou com derrame loculado.

3. Plano de alta e seguimento no período 
de alto risco

3.1. Qualidade assistencial, indicadores de desempenho e 
boas práticas clínicas

Resultados preliminares do registro BREATHE indicam 
que a adesão de profissionais de saúde e de pacientes à 
recomendações disponíveis nas diretrizes permanece abaixo 
do ideal.15 Estudos populacionais contemporâneos estimam 

que cerca de 40% dos doentes não recebem a melhor terapia 
baseada em evidência, e mais de 10% dos cuidados prestados 
são desnecessários ou potencialmente prejudiciais.674

Recentemente, a SBC desenvolveu um projeto em 
colaboração com a AHA, por meio do programa Get With 
the Guidelines® (GWTG).674 O programa de Boas Práticas 
Clínicas em Cardiologia (BPC) segue a metodologia do GWTG 
adaptada à realidade brasileira, com base em recomendações 
contidas nas diretrizes da SBC e nas normativas do Sistema 
Único de Saúde (SUS).675 Programas de melhoria da 
qualidade assistencial, além de melhorarem os resultados 
clínicos, podem reduzir as disparidades de tratamento676 
e possuem as seguintes características em comum: a 
mensuração de metas e indicadores de qualidade, derivados 
de diretrizes clínicas, que devem ser alcançados durante a 
hospitalização e após a alta; a elaboração de um banco de 
dados dos pacientes atendidos pela instituição, que pode 
ser auditado e confrontado com os indicadores de qualidade 
previamente estabelecidos; a criação de ferramentas para 
contornar as deficiências identificadas na auditoria e 
melhorar a qualidade dos cuidados prestados; a concepção 
de um sistema de monitorização e intervenção, para garantir 
a segurança dos pacientes.

Os indicadores de qualidade baseados em recomendações 
das diretrizes clínicas são compatíveis com os requerimentos 
de agências internacionais de acreditação de unidades 
de saúde, como a Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations (JCAHO). Estes indicadores podem 
ser encontrados em registros como o OPTIMIZE-HF,677 
IMPROVE-HF, ADHERE 678 ou no próprio BREATHE. O termo 
“indicadores de desempenho” (Quadro 3.1) está reservado 
para determinados indicadores especificamente destinados a 
relatórios públicos, comparações externas e, possivelmente, 
programas de pagamento por desempenho.

Programas de visita domiciliar, clínicas multidisciplinares 
e intervenções por contato telefônico estão associados à 
redução modesta das taxas de readmissões e mortalidade em 
pacientes com IC.679,680 A associação de múltiplas intervenções 
simultâneas parece proporcionar maior efeito do que qualquer 
intervenção isolada.679

Quadro 3.1 – Indicadores de desempenho e de qualidade do programa Boas Práticas Clínicas em Cardiologia (BPC)

Indicadores de desempenho Outros indicadores de qualidade

Prescrição de IECA/BRA na alta hospitalar Definição do perfil hemodinâmico na admissão hospitalar

Prescrição de betabloqueadores recomendados por diretrizes na alta hospitalar Fornecimento de orientações escritas de alta ou material didático

Documentação da função ventricular no prontuário médico Aconselhamento à cessação do tabagismo

Agendamento de visita de retorno na alta hospitalar Controle de peso durante pelo menos 70% do tempo da internação hospitalar

Prescrição de antagonista mineralocorticoide na alta hospitalar Anticoagulação para fibrilação ou flutter atrial

Profilaxia para trombose venosa profunda

Prescrição de associação de nitrato com hidralazina na alta hospitalar

Ivabradina na alta hospitalar

Recomendação de vacinação (influenza e pneumococo) na alta hospitalar

IECA: inibidor da enzima conversora da angiotensina; BRA: bloqueador do receptor da angiotensiva.
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3.2. Planejamento de alta e transição do cuidado
A hospitalização por descompensação de IC representa 

um período crítico na história natural da doença. Os registros 
BREATHE15 e ADHERE 678 mostraram mortalidade hospitalar 
de 12 e 4%, respectivamente. Além disso, internação resulta 
em custos para o sistema de saúde e redução na qualidade 
de vida para o indivíduo.681

Após a alta, o paciente com IC ainda permanece 
vulnerável. Estima-se que 50% são readmitidos em 90 dias, 
reiniciando novo ciclo, com mortalidade esperada de 
30% em 1 ano.2 A maioria dessas readmissões acontece 
precocemente, sendo 31,7% em 7 dias e 61% em 15 dias 
após a alta. Dessa forma, planejar a alta de maneira adequada 
é parte de uma hospitalização bem-sucedida e fundamental 
para manter o paciente estável ambulatorialmente.681

O planejamento de alta e a transição de cuidados devem 
iniciar muito antes do momento da alta propriamente dito. 
É importante aproveitar o tempo em que o paciente está 
internado para que sejam realizadas intervenções clínicas 
e multidisciplinares, garantindo, além da compensação da 
doença, a identificação e a correção de fatores de risco 
para readmissão.

Um modelo de sistematização de cuidados para alta 
hospitalar pode ser classificado em três etapas, conforme 
cores: vermelha, amarela e verde. Na etapa vermelha, 
estão os pré-requisitos clínicos, que devem ser atingidos 
com o objetivo de compensar a doença e atingir o melhor 
equilíbrio hemodinâmico possível. Na etapa amarela, estão 
os pré-requisitos multidisciplinares fundamentais para 
prevenir novas hospitalizações, como educação do paciente, 
orientações sobre atividade física, dieta, autocuidado e 
aderência. Finalmente, na etapa verde, estão o agendamento 
de retorno e o plano de seguimento ambulatorial. As principais 
recomendações estão resumidas na figura 3.1.

3.3. Piora pós-alta: manejo, alertas e 
monitoramento remoto

3.3.1. Período vulnerável
O período vulnerável se refere ao período de pós-alta 

imediato e foi relacionado a taxas de readmissão por IC de até 
30% associadas à mortalidade de 10%. O maior risco diário 
de readmissão gira em torno do terceiro dia após a alta, com 
gradativa queda de até 50% após o 38º dia.682

Durante a hospitalização, os pacientes apresentam melhora 
sintomática após a redução das pressões de enchimento. 
Entretanto, outras anormalidades hemodinâmicas e 
anatômicas podem estar presentes, perpetuando um 
padrão de congestão subclínica pouco reconhecido na alta, 
como dilatação ventricular importante, regurgitação mitral 
funcional severa, arritmia silenciosa e isquemia ventricular 
subendocárdica, além de danos renais e hepáticos agudos.683

Estudos como COMPASS-HF (Chronicle Offers 
Management to Patients With Advanced Signs and 
Symptoms of Heart Failure), que monitorou continuamente 

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Serviços de saúde devem garantir a 
qualidade do processo assistencial e 
dos cuidados de saúde

I A 676

Uso de indicadores de qualidade 
derivados de diretrizes clínicas como 
metas na melhoria da qualidade dos 
cuidados com IC

I B 677

Resolução do fator precipitante
Ajuste de volemia
Estabilidade clínica e hemodinâmica há pelo menos 48 horas
Medicações em regime oral há pelo menos 24 horas
Medicações modificadoras da doença iniciadas e otimizadas
Avaliação das comorbidades
Controle satisfatório de frequência cardíaca, pressão arterial, função renal e eletrólitos

Educação por equipe multidisciplinar
Autocuidado com monitorização de peso, aderência as medicações e sinais de alarme
Orientações dietéticas e restrição hidrossalina
Incentivo à prática de atividade física/reabilitação cardíaca
Desencorajar o uso de álcool e tabaco
Orientações para que medicações como AINEs e simpaticomiméticos sejam evitados

Encaminhamento para vacinação (anti-influenza e antipneumocócica)
Orientações sobre sinais de alarme e plano de emergência
Retorno ambulatorial em 7-14 dias.
Programas sociais e comunitários que oferecem suporte físico e emocional
Orientações sobre a doença e o que esperar dos próximos passos do plano terapêutico

Figura 3.1 – Modelo de sistematização de cuidados na alta hospitalar em três etapas. AINE: anti‑inflamatórios não esteroides.
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o ventrículo direito e a pressão estimada de artéria 
pulmonar em pacientes com IC, e como o CHAMPION, 
avaliando monitorização ambulatorial da pressão pulmonar 
(CardioMEMS) em pacientes pós-alta, demonstraram a 
persistência de pressões de enchimento elevadas, apesar 
do tratamento diurético intenso, afim de aliviar a congestão 
associada à descompensação e a consequente hospitalização. 
Tais estudos sugerem a limitação dos achados clínicos em 
identificar o fenômeno congestivo persistente.678,684,685

Para melhor efetividade no período vulnerável, a transição 
de cuidados deve incluir não apenas mudanças na assistência 
médica, mas também modificações na dieta, educação na 
doença, autoeficácia na administração de novos e complexos 
esquemas medicamentosos, demandas por atividade física 
específica e confronto com o próprio meio social e financeiro.686

3.3.2. Reavaliação precoce
Os registros GWTG-HF674 e OPTIMIZE-HF,677 analisando o 

comportamento epidemiológico da fase vulnerável, observaram 
que um primeiro acompanhamento clínico pós-alta em um 
prazo de até 7 dias está associado à redução das taxas de 
readmissão de 30 dias.687 Neste sentido, hospitais com taxas 
maiores de acompanhamento precoce apresentaram menos 
readmissões. Altas programadas para serviços de assistência 
domiciliar ou clínicas especializadas têm sido bem-sucedidas, 
especialmente quando ligadas a fluxogramas de detecção 
precoce de instabilidades clínicas.688

3.3.3. Estratificação de risco
Avaliação recente de 2.038.524 pacientes envolvidos 

em 69 estudos demonstrou, como importantes fatores de 
risco para morte e readmissões por IC, DPOC, doença renal 
crônica, doença vascular aterosclerótica (periférica, coronária 
e cerebrovascular), diabetes, anemia, PAS baixa, internação 
prévia, e insucesso no uso de BB e/ou IECA/BRA. Trata-se de 
um contexto misto de comorbidades não cardíacas, fragilidade 
e dificuldade de manejo medicamentoso, evidenciado nas 
diretrizes e no histórico de admissões frequentes.689

Predizer quais pacientes estão sob o risco de readmissão 
tem sido desafiador. Biomarcadores, ultrassonografia e ações 
de educação para detecção precoce de descompensação estão 
entre as estratégias para este grupo. Diversos escores de risco 
são propostos, porém uma revisão sistemática demonstrou 
baixa habilidade estatística na maioria deles, com melhora 
do poder preditivo quando incorporados dados sociais e 
funcionais.690 O estudo CORE (Center for Outcome Research 
and Evaluation Score), que inclui dados demográficos, modo 
de apresentação inicial, histórico médico, história clínica e 
exame físico, bem como dados laboratoriais de admissão, 
parece ter bons resultados. No entanto, é importante ressaltar 
que o uso de escores é parte da estratégia e não ferramenta 
única, especialmente na população de idosos.691

3.3.4. Intervenções
Diversas revisões sistemáticas examinaram o efeito da 

educação de pacientes e cuidadores sobre hospitalização, 

readmissão, qualidade de vida e custo-efetividade.679,692 
Programas multidisciplinares de manejo integrado e clínicas 
de IC apresentam benefício mesmo em indivíduos idosos e 
com múltiplas comorbidades.

Parcerias com equipes de Atenção Primária estão 
associadas a menores taxas de readmissão por IC em 30 dias, 
enquanto intervenções direcionadas exclusivamente aos 
cuidadores e familiares parecem aumentar este risco.680 
Intervenções baseadas em fatores humanos, que possam 
influenciar no gerenciamento de cuidados, como princípios 
de escolha, descanso, ambiente, atividade, confiança, relações 
interpessoais, perspectivas e nutrição, podem reduzir estas 
readmissões pela metade.693

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Reavaliação clínica preferencialmente 
em 7 a 14 dias após a alta I B 674,677-687

Educação em autocuidados e 
monitorização de congestão sistêmica I B 686

Programas de acompanhamento 
frequente, multidisciplinar com 
associação de estratégias para educação 
contínua, monitorização de sintomas de 
congestão e intervenção precoce para 
prevenção de hospitalizações

I B 693-696

Curiosamente, estratégias baseadas em novas tecnologias 
de telessegurança e monitoramento remoto não parecem ser 
mais eficazes que intervenções baseadas unicamente no contato 
presencial.694,695 Além disso, programas de acompanhamento 
domiciliar e ambulatorial reduzem mais admissões por IC do 
que o atendimento telefônico isolado.696 Por fim, vale ressaltar 
que intervenções de alta intensidade, como a titulação de 
diuréticos, são mais eficazes, independentemente do tempo 
de duração. Intervenções moderadas, porém de longa duração, 
também podem ser uma opção.142

3.4. Coordenação de enfermagem (nurse navigator)
Um nurse navigator, termo em inglês para descrever 

enfermeiros que ajudam pacientes a desenvolver autonomia 
após a alta, pode atuar como referencial na transição de 
cuidados.135,692 Dedicado à assistência solidária e individualizada, 
este enfermeiro coordenador garante que os pacientes 
continuem recebendo recursos e cuidados especializados, 
criando uma ligação entre o atendimento hospitalar e o 
ambulatorial (Quadro 3.2). Programas assistenciais que contam 
com enfermeiro coordenador demonstraram maior adesão 
a intervenções baseadas em evidências e menores taxas de 
readmissão e permanência hospitalar.697,698

O enfermeiro coordenador deve inscrever cada paciente 
no programa multidisciplinar, com o primeiro retorno 
sendo idealmente agendado em até 1 semana após a alta. 
Os pacientes e seus cuidadores se reúnem semanalmente, 
durante 4 semanas, com uma equipe especializada em IC. 
Os cuidados prestados ao longo do programa de transição 
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incluem, além de avaliação médica especializada, orientação 
farmacêutica, assistência psicológica, monitorização do 
serviço social e educação nutricional e dietética.135,699 
Após a conclusão do programa de transição, pacientes estáveis 
sob terapia otimizada podem retornar à equipe de Atenção 
Primária e/ou ao cardiologista geral.700

configura apresentação clínica estágio D (classificação de 
Killip 4).701 Esses critérios foram pormenorizados em 1999 por 
Hochman, no estudo SHOCK, 581 quando a definição passou 
a envolver critérios hemodinâmicos além daquilo descrito em 
1967 por Killip e Kimball.701 Recentemente, em 2012, o estudo 
IABP-SHOCK II acrescentou variáveis metabólicas laboratoriais, 
como o lactato sérico > 2 mmol/L, à definição de choque 
cardiogênico.702 O Quadro 4.1 sumariza os critérios diagnósticos 
contemporâneos de choque cardiogênico.

4.1.1. Choque cardiogênico avançado
Redes organizadas para o atendimento multi-institucional 

para o choque cardiogênico parecem ser uma estratégia 
para melhorar a morbimortalidade de pacientes antes tidos 
como refratários.703 Registros de experiências priorizando 
transferências de pacientes com choque cardiogênico para 
centros especializados em tratamento do choque e em 
uso de suporte circulatório mecânico (SCM) demonstram 
taxas de sobrevida de 70% no primeiro mês e de 52% após 
1 ano. (4) Estes pacientes, em geral, apresentam altos escores 
vasoinotrópicos pré-instalação de suporte circulatório, com 
uso prévio de Balão Intra-Aórtico (BIA) e apenas em 68% dos 
casos com evidência de vaso recanalizado nos casos pós-IAM. 
Nestes casos, a mortalidade predita é acima de 80% no 
primeiro mês. 704 Já o estudo SHOCK incluiu pacientes com 
baixos escores de inotrópicos, e 96% dos casos apresentavam 
evidência de recanalização do vaso culpado, o que dificulta 
comparação com registros de pacientes mais graves.581

4.2. Modelo assistencial do choque cardiogênico
O conceito de times atuando no ambiente hospitalar tem 

sido progressivamente aplicado em cenários como time de 
AVC, trauma e resposta rápida. O objetivo é que o time facilite 
a rápida identificação do portador de choque cardiogênico ou 
do paciente sob risco de desenvolvê-lo, levando a definições 

Quadro 3.2 – Principais competências do enfermeiro coordenador

Educação

Fornecer educação sobre a doença em um nível apropriado de entendimento aos pacientes e seus familiares

Aplicar metodologia de ensino para confirmar a compreensão da informação

Encorajar os pacientes na gestão do autocuidado

Permanecer atualizado nas evidências recentes sobre cuidados com IC

Orientar os profissionais envolvidos na continuidade de cuidados com IC sobre o papel do enfermeiro coordenador

Vínculo

Servir como vínculo entre os pacientes e cuidadores, na transição de cuidados da assistência hospitalar para a ambulatorial

Coordenar recursos e serviços especializados de forma apropriada

Assegurar o agendamento de consultas, identificar omissos e coordenar o seguimento ambulatorial de pacientes que retornam 
para suas comunidades

Comunicar-se com o médico de Atenção Primária ou o cardiologista geral

Apoio

Identificar pacientes admitidos por descompensação da IC e acompanhá-los durante a hospitalização

Avaliar as necessidades emocionais e psicossociais de pacientes e familiares, e referenciar para programas de suporte especializados

Identificar e contornar os obstáculos aos cuidados, como questões trabalhistas, de seguro, de transporte, entre outras

Monitorização e divulgação
Monitorar indicadores de qualidade predeterminados

Apresentar os resultados do programa e auxiliar na divulgação

IC: insuficiência cardíaca

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Pacientes com IC e alto risco de 
readmissão hospitalar devem ser 
incluídos em programas de cuidados 
multidisciplinares para reduzir o risco 
de hospitalização

I A 692

Programas multidisciplinares e 
clínicas de IC devem dispor de um 
profissional de enfermagem com 
experiência em IC

I B 697

Retorno ambulatorial precoce 
e seguimento telefônico com o 
enfermeiro coordenador após a alta 
hospitalar podem ser indicados para 
aumentar a adesão terapêutica, e 
reduzir as taxas de readmissão e 
permanência hospitalar

IIA B 697

4. Estágio D da insuficiência cardíaca no 
cenário agudo de descompensação

4.1. Choque cardiogênico

Choque	cardiogênico	pode	ser	definido	por	PAS	≤	90	mmHg	
e evidência de sinais clínicos de vasoconstricção periférica 
(oligúria, cianose e diaforese), quando, no contexto de IAM, 
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conjuntas precoces de estratégias terapêuticas, envolvendo 
desde candidatura precoce a uso de SCM, que é um conceito 
porta-dispositivo, ou mesmo um plano para cuidados 
paliativos, conforme a gravidade do quadro. O time de choque 
deve ser montado com definições claras de papéis de cada um 
na equipe. O quadro 4.2 apresenta a sugestão de Doll et al. na 
experiência da Duke University.705 Adicionalmente, estratégias 
de treinamento que visam à maior integração das equipes em 
ambientes de simulação realística, permitam a reflexão de 
feitos do time, assim como oportunidade de melhorias, em 
ambiente seguro e controlado, parecem estar relacionadas à 
formação de bons times. Este racional parece especialmente 
importante quando relacionado à incorporação de conceitos 
sobre extracorporal life support (ECLS), ECMO e SCM.706-710

No atual contexto, a recomendação é de que cada 
instituição procure desenhar, dentro de seus recursos 
humanos, tecnológicos e operacionais, o melhor e mais 
eficiente cenário para atuação integrada, ágil e com 
capacidade decisória in loco, para ofertar aos pacientes o mais 
eficiente e moderno modelo assistencial, buscando o manejo 
do choque cardiogênico com destaque para a construção 
de um time de choque, com respaldo institucional.711-714 

A figura 4.1 é uma proposta desta diretriz para composição 
do time de choque e sua atuação.

4.3. Manejo clínico do choque cardiogênico
O manejo do paciente visa garantir a perfusão tecidual, 

minimizar a lesão miocárdica, potencializar as chances de 
recuperação da função cardíaca e/ou viabilizar a ponte para 
terapias definitivas em caso de irreversibilidade da disfunção 
miocárdica. O atendimento inicial não deve ser retardado 
e visa tanto à estabilização como à busca pelo diagnóstico 
etiológico do choque.

No caso do IAM, que, considerando sua epidemiologia, é o 
responsável por 80% dos choques cardiogênicos, o fluxo inicial de 
avaliação e de atendimento está bem estabelecido nas diretrizes 
de síndromes coronarianas agudas. Como regra, em caso de 
SCA complicada por choque cardiogênico, a recomendação é 
de que, dentro de 2 horas da admissão hospitalar, o paciente 
seja submetido à cineangiocoronariografia, com vistas à 
revascularização percutânea.715 No entanto, em outras causas 
de choque cardiogênico, o manejo clínico pode ser bastante 
heterogêneo entre diferentes serviços, e as diferentes etiologias 
do choque cardiogênico possuem particularidades que podem 
influenciar no manejo clínico (Quadro 4.3).

O quadro 4.4 resume os principais aspectos relacionados 
à avaliação e ao manejo clínico de pacientes em choque 
cardiogênico. Na apresentação inicial, os parâmetros de 

Quadro 4.1 – Critérios utilizados para caracterização de choque cardiogênico

Variável Definição clínica Killip Estudo SHOCK Estudo IABP-SHOCK CC avançado/CC 
persistentemente grave

Clínica

PAS < 90 mmHg, oligúria*, 
diaforese e extremidades pálidas

Sinais de congestão pulmonar 
podem estar presentes

PAS < 90 mmHg > 30 
minutos ou necessidade de 

medidas de suporte para 
manter PAS > 90 mmHg

E
Evidência de hipoperfusão 

orgânica (oligúria* e 
extremidades frias)

PAS < 90 mmHg por > 30 minutos 
ou necessidade de medidas de 

suporte para manter PAS > 90mmHg
E

Congestão pulmonar
E

Evidência de hipoperfusão orgânica 
(alteração de estado mental, oligúria*, 
extremidades frias e pele pegajosa)

PAS < 90 mmHg com necessidade 
de múltiplos vasopressores/ 

inotrópicos e/ou BIA
Evidência de hipoperfusão orgânica 

(alteração de estado mental, oligúria*, 
extremidades frias e pele pegajosa)

Insuficiência respiratória associada com 
necessidade de ventilação mecânica

Hemodinâmica IC < 2,2 L/min/m², PoAP ≥ 
15 mmHg e FC > 60 bpm

IC < 2,2 Lmin/m², PoAP ≥ 15 mmHg 
e FC > 60 bpm IC < 2,2 L/min/m² e PoAP ≥ 15 mmHg

Laboratorial Lactato > 2,0 mmol/L Lactato > 2,0 mmol/L

Suporte estabelecido

Catecolaminas com PAS > 
90 mmHg, < 12 horas do 
diagnóstico do choque

BIA em 86% dos pacientes
96% dos pacientes com 
ICP ou revascularização 
cirúrgica em até 5 horas 

de delta T

Catecolaminas com PAS > 90 mmHg, 
< 12 horas do diagnóstico do choque

Randomização para BIA

Tentar manter IC > 2,4 L/m/m², 
PAM > 60 mmHg, débito urinário 

> 30 mL/hora, BIA se não instalado 
e redução do escore vasotrópico em 

6 a 12 horas com manutenção de 
IC > 2,4 L/m/m²

Se não estabelecido:
ECMO, SCM e transplante cardíaco

Exclusão

Complicações mecânicas, 
> 12 horas de choque, 
choque após 36 horas 

do IAM, pacientes 
não elegíveis para 

revascularização e excluída 
presença de cardiomiopatia

Mais de 30 minutos de PCR, 
complicações mecânicas, > 12 horas 

de IAM, pacientes não elegíveis 
para revascularização e excluída 

presença de cardiomiopatia

Pacientes não candidatos a DAVE 
ou transplante cardíaco, sinais 
de falência múltipla orgânica 
irreversível estabelecida e 

prognóstico neurológico reservado

*Oligúria: diurese < 30mL/hora. CC: choque cardiogênico; PAS: pressão arterial sistólica; BIA: balão intra‑aórtico; IC: índice cardíaco; PoAP: pressão de oclusão da 
artéria pulmonar; FC: frequência cardíaca; ICP: intervenção coronária percutânea; PAM: pressão arterial média; ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; 
SCM: suporte circulatório mecânico; IAM: infarto agudo do miocárdio; PCR: parada cardiorrespiratória; DAVE: dispositivo de assistência ventricular esquerda.
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perfusão tecidual, de estado volêmico e de disfunção orgânica 
são fundamentais para definir as escolhas de monitorização 
hemodinâmica e direcionar o manejo.

A monitorização hemodinâmica invasiva com cateter 
de artéria pulmonar deve ser considerada precocemente, 
particularmente quando existirem incertezas em relação a 
diagnóstico, evidência de disfunções orgânicas iminentes ou 
quando a resposta ao manejo inicial for inadequada. Apesar de 
historicamente controverso, existem evidências crescentes de 
que a utilização do cateter de artéria pulmonar em pacientes 
com choque cardiogênico pode impactar em desfechos.659,716

O uso de drogas vasoativas é a forma mais rápida 
e imediata de instituir suporte circulatório. O efeito 
inotrópico ajuda a contrabalançar a queda do débito 
cardíaco por aumento da pós-carga. No entanto, doses 
elevadas estão associadas a piores desfechos, tanto pelo 
cenário hemodinâmico deletério, como pelo efeito 
direto de aumento da demanda miocárdica de oxigênio. 
Existem poucas evidências comparando vasopressores 
em pacientes com choque de qualquer etiologia, e as 
decisões de uso devem ser baseadas em experiência 
clínica e perfil hemodinâmico. Preconiza-se a utilização 

Quadro 4.2 – Estrutura, responsabilidades e componentes do time de choque

Estrutura/operação Sobreaviso médico Responsabilidades Componentes necessários

Laboratório de hemodinâmica Cardiologista intervencionista ICP/DAV percutâneo
Sobreaviso médico 7/24 horas

Laboratório disponível 7/24 horas
Staff de enfermagem

Sala de cirurgia cardíaca Cirurgião cardíaco ECMO/ transplante/ DAV temporário Sobreaviso médico e perfusionistas 
7/24 horas

IC avançada/ transplante Especialista em IC avançada/ transplante/ DAV

Case manager
Avaliação para transplante; 
DAV coordenação/manejo; 

opções terapêuticas

Sobreaviso médico

CTI cardíaco Cardio/intensivista
Primeiro respondedor Avalia, tria, 

aloca recursos
Cateter Swan-Ganz, manejo VM

Plantão presencial 7/24 horas
Staff de enfermagem com experiência 

em suporte circulatório e cateter 
Swan-Ganz

ICP: intervenção coronária percutânea; DAV: dispositivo de assistência ventricular; ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; IC: insuficiência cardíaca; 
CTI: centro terapia intensiva; VM: ventilação mecânica.

Figura 4.1 – Fluxograma de acionamento do time de choque e manejo do choque cardiogênico. BIT: mensageiro de urgência; CTI: centro de terapia intensiva; IAMCST: infarto 
agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST; ICP: intervenção coronária percutânea; UTI: unidade de terapia intensiva; IC: insuficiência cardíaca.

CHOQUE CARDIOGÊNICO

IAM com Supra ST
Acionar Equipe Hemodinâmica

Não IAM

ICP com suporte
se indicado

Monitorar com Swan Ganz
se choque persistente e uso de

inotrópicos pós-ICP

Time de Choque
Staff UTI cardíaca

Staff IC avançada/Transplante
Staff hemodinâmica/Cirurgião

Ligar BIP/CTI Cardio

Acionar Time de Choque

Manejo de drogas vasoativas
cf. recomendação Diretriz

Monitorar com Swan Ganz
cf. recomendação Diretriz

Suporte circulatório mecânico
cf. recomendação Diretriz

Cineangiocoronariografia
se indicado
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das menores doses possíveis, pelo menor tempo possível. 
A tendência contemporânea é, particularmente no 
choque cardiogênico, combinar diferentes agentes em 
menores doses e evitar doses extremas, para prevenir 
vasoconstrição isquêmica. O escalonamento rápido de 
vasopressores catecolaminérgicos (por exemplo, aumento 

de noradrenalina superior a 0,2 μg/kg/minuto em 2 horas) 
sem melhora do quadro de hipotensão pode indicar 
ciclo vicioso de toxicidade e resistência. Algoritmos de 
escalonamento de doses de inotrópicos e vasopressores 
possuem impacto prognóstico e, talvez, possam auxiliar 
nas decisões terapêuticas (Quadro 4.5).717,718

Quadro 4.3 – Aspectos clínicos das principais etiologias do choque cardiogênico

Apresentação clínica Etiologia Considerações

IC aguda de novo

IAM anterior extenso, IAM com comprometimento de ventrículo 
direito, diferentes causas de ruptura de cordoalha, induzida 
por estresse (catecolaminérgica), miocardite fulminante, CIV 
pós-infarto, ruptura de parede livre de ventrículo esquerdo, 

sepse com evidência de disfunção ventricular aguda. Choque 
cardiogênico pós-PCR com disfunção ventricular pós-PCR

Situações com alto potencial de recuperação: IAM com 
reperfusão precoce e disfunção transitória, miocardite 

fulminante, cardiomiopatias catecolaminérgicas, disfunção 
miocárdica induzida por sepse, disfunção ventricular pós-PCR

Situações com baixo potencial de recuperação: IAM com 
reperfusão tardia, incompleta ou não realizada; complicações 

mecânicas de IAM; disfunção de ventrículo direito com 
manutenção de altas pressões de enchimento

IC crônica agudizada (pacientes 
em estágio D)

Cardiomiopatia isquêmica, dilatada sem etiologia esclarecida, 
chagásica, taquicardiomiopatia induzida por TV reentrante, 

taquicardiomiopatia por fibrilação atrial persistente, orovalvares 
primárias em evolução tardia (estenose aórtica com evidência 

de ventrículo esquerdo remodelado; estenose mitral com 
hipertensão pulmonar e disfunção de ventrículo direito)

Alto potencial de recuperação: doença valvar passível de 
tratamento cirúrgico

Baixo potencial de recuperação: IC estágio D

Pós-cardiotomia

Disfunção primária de enxerto pós-transplante cardíaco, má 
proteção miocárdica perioperatória, Disfunção de ventrículo 
direito crônica − agudizada pelo perioperatório, hipertensão 

pulmonar com componente capilar pulmonar

Considerar monitorização invasiva em pacientes de risco. 
Considerar BIA precocemente após ou durante saída de bomba, 

certificar-se de exclusão de causas de falência secundária 
(ar em coronária e kink em artéria pulmonar), considerar 

monitorização com ETE. Considerar manejo com esterno aberto 
nas primeiras 24 a 48 horas de pós-operatório

Choque cardiogênico iatrogênico

Uso de IECA/ BRA/ betabloqueador nas primeiras 24 horas de 
choque cardiogênico identificado

Choque cardiogênico subdiagnosticado classificado como 
vasoplegia. Deterioração por expansão volêmica não monitorada

Análise do estudo TRIUMPH sugere aumento de mortalidade 
nesses pacientes nos primeiros 30 dias pós infarto

A monitorização hemodinâmica invasiva atentando para 
manutenção de balanço hídrico equilibrado pode ajudar no que 

clinicamente sugira somente vasoplegia

IC: insuficiência cardíaca; IAM: infarto agudo do miocárdio; CIV: comunicação interventricular; PCR: parada cardiorrespiratória; TV: taquicardia ventricular; BIA: balão 
intra-aórtico; ETE: ecocardiograma transesofágico; IECA: inibidores da enzima de conversão da angiotensina; BRA: bloqueador de receptor da angiotensina.

Quadro 4.4 – Considerações sobre o manejo clínico e o prognóstico no choque cardiogênico

Avaliação clínica Suporte inicial Prognóstico

Avaliação clínica- hemodinâmica
Monitorização não invasiva: baixo débito urinário, 
estado mental, temperatura, pressão não invasiva, 
ecocardiograma à beira do leito e bioimpedância cardíaca
Monitorização invasiva (monitor de débito indireto, 
cateter de artéria pulmonar, sonda vesical, ScVO2/ 
SVO2 contínuos, pressão arterial média)
Laboratório para definição de disfunções orgânicas 
(lactato, SVO2, SCVO2, gasometrias, ureia, creatinina, 
bilirrubinas, TGO, TGP, fibrinogênio, dímero D, 
tromboelastografia, proteína C-reativa, hemograma)
Investigação do diagnóstico etiológico (IAM, complicações 
mecânicas de IAM tardias ou precoces, miocardite, 
insuficiência mitral aguda, EAo, CC iatrogênico, IC crônica 
agudizada em baixo débito terminal)

Necessidade de catecolaminas para manutenção de 
PAS > 85 mmHg

Determinação de tolerância a inotrópicos
Necessidade de associação de inotrópicos

Necessidade/tolerância a vasodilatadores por 
via intravenosa

IRpA com necessidade de intubação orotraqueal 
(para diminuição de VO2 ou para permitir 
procedimentos diagnósticos/terapêuticos)

Determinação de necessidade de instalação de BIA

INTERMACS I ou II: pacientes em uso de 
catecolaminas ou evidência de disfunções orgânicas 

(pulmonar, renal e hepática) apesar de aparente 
suporte otimizado. Prováveis candidatos a suporte 
circulatório mecânico como ponte para decisão ou 

cuidados paliativos
INTERMACS I ou II resgatado: estabilização em uso 

de BIA e baixo escore inotrópico
INTERMACS III ou IV: recuperação hemodinâmica 
em uso de 1 ou 2 inotrópicos em dose intermediária 

(por exemplo: dobutamina 5 a 7,5 µg/kg/minuto) livres 
de catecolaminas

ScVO2/SVO2: saturação venosa central de oxigênio/saturação venosa mista de oxigênio/; TGO: transaminase glutâmico oxalacética; TGP: transaminase 
glutâmico pirúvica; IAM: infarto agudo do miocárdio; EAo: estenose aórtica; CC: choque cardiogênico; IC: insuficiência cardíaca; PAS: pressão arterial sistólica; 
IRpA: insuficiência respiratória aguda; VO2: consumo de oxigênio; BIA: balão intra-aórtico; INTERMACS: Interagency Registry for Mechanically Assisted 
Circulatory Support.
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4.4. Assistência circulatória mecânica temporária
No cenário da IC avançada, a classificação clínica 

dos pacientes, baseada nas classes funcionais propostas 
pela NYHA, não mais possibilita adequada seleção dos 
pacientes que se beneficiarão de terapias medicamentosas, 
cardiodesfibriladores implantáveis, ressincronizadores 
ventriculares, transplante cardíaco ou dispositivos de 
assistência circulatória mecânica (DACM).

Os pacientes que permanecem sintomáticos, apesar de toda 
terapia otimizada disponível, devem ser classificados de modo 
diferenciado. Dentro desta perspectiva, os sete perfis clínicos 
(e seus modificadores), propostos pelo Interagency Registry 
for Mechanically Assisted Circulatory Support (INTERMACS), 
oferecem classificação conveniente e de fácil aplicação clínica, 
que fornece o status atual do paciente com IC avançada, o risco 
pré-operatório do implante do DACM e o tempo em que a 
intervenção deve ser indicada (Quadro 4.6). 720

4.4.1. Dispositivos percutâneos e oxigenação por 
membrana extracospórea (ECLS)

São dispositivos externos, implantados de forma 
percutânea ou com auxílio cirúrgico, para promover suporte 
hemodinâmico em pacientes com IC aguda, nos quais não 
se atingiu estabilização com terapia medicamentosa. Estes 
dispositivos têm as características de fácil e rápido implante 
com pouca invasibilidade. Tipicamente, o uso destes 
dispositivos é restrito a dias ou poucas semanas.721,722

Quanto à estratégia para implante dos DACM temporários, 
eles podem ser indicados com as seguintes proposições:

• Ponte para decisão: deve ser considerada em pacientes 
gravemente enfermos, cuja necessidade de suporte 
hemodinâmico é imediata, devido ao alto risco de 

morte por falência cardíaca. Nesse contexto, diferentes 
cenários podem ocorrer (ausência de recuperação 
neurológica, disfunção de múltiplos órgãos, estabilização 
hemodinâmica com necessidade de outros dispositivos, 
entre outros), não sendo possível estabelecer, no momento 
do implante, qual a estratégia final de tratamento (por 
exemplo: pós-parada cardiorrespiratória).

• Ponte para recuperação: situação na qual existe a 
perspectiva de melhora da função ventricular após 
insulto agudo, sendo retirado o dispositivo com a 
melhora da função ventricular, como, por exemplo, 
na disfunção ventricular pós-IAM, na síndrome de 
Takotsubo e na miocardite.

• Ponte para transplante: situação em que os dispositivos  
podem oferecer suporte hemodinâmico e estabilidade 
clínica, até a realização do transplante cardíaco, no 
contexto da gravidade progressiva dos pacientes e 
pela indisponibilidade de realização do transplante 
em um curto prazo.

As principais indicações para DACM temporários e tipos 
de dispositivos estão descritas nos quadros quadros 4.7, 
quadro 4.8 e figura 4.2.723

Dentre as contraindicações aos DACM temporários, devemos 
considerar situações clínicas que limitem a expectativa de vida, 
individualizando a decisão e, preferencialmente, envolvendo 
outros profissionais relacionados à comorbidade (por 
exemplo: oncologista e prognóstico de neoplasia), assim como 
doenças pulmonares, discrasias sanguíneas, doença hepática 
e doença neurológica e/ou psiquiátrica. Contraindicações 
relativas devem ser analisadas individualmente como alto 
risco de sangramento, idade avançada, obesidade e sepse.

Algumas condições cardiovasculares limitam tanto a 
efetividade do suporte mecânico, quanto contraindicam seu 
implante: insuficiência valvar aórtica importante, doença arterial 
vascular periferia, tumor ou trombose intracardíaca extensa e 
dissecção de aorta. No caso da doença arterial periférica, o sítio 
de canulação deve ser cuidadosamente estudado, ou mesmo 
optar-se por canulação central. A insuficiência valvar aórtica 
em casos selecionados deve ser corrigida.

4.4.2. Suporte mecânico circulatório com dispositivos 
de prazo intermediário

São dispositivos externos implantados cirurgicamente, 
que promovem suporte hemodinâmico em indivíduos com 
choque cardiogênico refratário, com alto risco de mortalidade 
(INTERMACS I, II ou III).

CentriMag® é uma bomba centrífuga de fluxo contínuo, que 
utiliza levitação magnética para a rotação. Fornece fluxo de até 
10 L/minuto com baixa tensão de cisalhamento, minimizando 
a trombogenicidade e permitindo níveis moderados de 
anticoagulação e mínima hemólise durante o suporte.724

Berlin Heart EXCOR® é uma bomba de fluxo pulsátil, 
fornece até 8 L/minuto, com baterias acopladas a um sistema 
de transporte que permite a deambulação por até 10 horas, 
ambos com versões pediátricas. Outras bombas centrífugas 
convencionais podem ser utilizadas com o mesmo intuito. 
Estes suportes podem ser uni ou biventriculares e necessitam 

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Monitorização com linha arterial I C -

Monitorização com cateter em artéria 
pulmonar em casos de incerteza 
diagnóstica e/ou limitada resposta 
terapêutica inicial

IIA C 659,716

Monitorização hemodinâmica não 
invasiva (débito cardíaco não 
invasivo contínuo, ecocardiograma 
transtorácico e/ou transesofágico)

IIB C -

Otimização do estado volêmico com 
soluções cristaloides na ausência de 
sinais de congestão

I C -

Agentes inotrópicos para 
estabilização hemodinâmica e 
melhora do débito cardíaco (agente 
de escolha dobutamina)

IIA C -

O uso de vasopressor 
(preferencialmente noradrenalina), 
para manter perfusão de órgão-alvo, 
a despeito de uso concomitante 
de inotrópico

IIA B 719

Atuação multidisciplinar coordenada 
com estratégia de time de choque IIA C 705
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de esternotomia mediana para sua instalação. O CentriMag® 
utiliza canulação simples e direta, inclusive sem circulação 
extracorpórea, tipo átrio direito ao tronco da artéria pulmonar 
(suporte direito) e átrio ou ventrículo esquerdo à aorta 
ascendente (suporte esquerdo). Já o Berlin Heart EXCOR® 
necessita de cânulas específicas para esta canulação.723,724

Nos Estados Unidos, o CentriMag® apresenta autorização 
para suporte por até 30 dias,725 embora existam relatos de 

uso por até 3 meses sem falha da bomba e sem necessiade 
de incremento em complicações tromboembólicas.726,727 
O Berlin Heart EXCOR®, apesar de ser um dispositivo 
paracorpóreo, apresenta durabilidade maior, podendo 
permanecer por meses como suporte hemodinâmico em 
pacientes com choque cardiogênico. Nos Estados Unidos, o 
modelo pediátrico do EXCOR® é considerado um dispositivo 
de longa permanência.725

Quadro 4.5 – Escores para orientação das doses de inotrópicos e vasopressores

Escore Medicação

Inotrópico Dopamina (µg/kg/minuto) + dobutamina (µg/kg/minuto) + 100 x adrenalina (µg/kg/minuto)

Vasotrópico inotrópico Escore inotrópico + 10 × milrinone (µ/kg/minuto) + 10.000 × vasopressina (UI/kg/minuto) + 100 × noradrenalina (µg/kg/minuto)

Considerar suporte mecânico se escore inotrópico > 10 ou vasotrópico inotrópico > 85. Fonte: Adaptado de Yamazaki et al.,717

Quadro 4.6 – Classificação do Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support (INTERMACS)

Perfil Descrição Estado hemodinâmico Tempo para intervenção

I Choque cardiogênico grave Hipotensão persistente, apesar do uso de inotrópicos e BIA 
associado à disfunção orgânica Horas

II Declínio progressivo, apesar do 
uso de inotrópico

Declínio da função renal, hepática, nutricional e lactatemia, a 
despeito do uso de agentes inotrópicos em doses otimizadas Dias

III Estável, à custa de inotrópico Estabilidade clínica em vigência de terapia inotrópica, mas 
com histórico de falência do desmame Semanas a meses

IV Internações frequentes Sinais de retenção hídrica, sintomas ao repouso e passagens 
frequentes em unidades de emergência Semanas a meses

V Em casa, intolerante aos esforços Limitação marcante para atividades, porém confortável ao 
repouso, a despeito de retenção hídrica

Urgência variável, dependente do estado 
nutricional e do grau de disfunção orgânica

VI Limitação aos esforços Limitação moderada aos esforços e ausência de 
sinais de hipervolemia

Urgência variável, dependente do estado 
nutricional e do grau de disfunção orgânica

VII NYHA III Estabilidade hemodinâmica e ausência da hipervolemia Sem indicação

BIA: balão intra‑aórtico; NYHA: New York Heart Association.

Quadro 4.7 – Indicações para implante de dispositivos de assistência circulatória mecânica temporários

Choque cardiogênico no contexto do 
insulto agudo Choque cardiogênico em pacientes crônicos agudizados Suporte em pacientes de alto risco cardiopulmonar por 

anatomia desfavorável e/ou severa doença miocárdica

Pós-infarto agudo do miocárdio Miocardiopatias crônicas com indicação de 
transplante cardíaco Angioplastia coronariana

Pós-cardiotomia Miocardiopatias crônicas com indicação de dispositivo 
de longa permanência Procedimentos eletrofisiológicos

Miocardite aguda fulminante Cardiopatias congênitas Procedimentos valvares

Periparto Cirurgia cardíaca e não cardíaca

Intoxicação exógena

Takotsubo

Disfunção aguda do enxerto cardíaco 
no transplante

Disfunção ventricular direita pós-implante 
de assistência mecânica esquerda

Embolia pulmonar

Valvopatias agudas

Sepse
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Quadro 4.8 – Comparação dos dispositivos de suporte circulatório temporário

Dispositivos BIA Impella CP® Impella 5.0® TandemHeart® ECMO CentriMag® EXCOR®

Mecanismo da bomba Pneumático
Pulsátil Axial, fluxo contínuo Centrifugo, fluxo contínuo Pulsátil

Tamanho da cânula 7-9 Fr 14 Fr 21 Fr 21 Fr drenagem
15-17 Fr retorno

21-25 Fr drenagem
16-22 Fr retorno

32 Fr drenagem
20-22 Fr retorno

27-48 Fr drenagem
36-48 Fr retorno

Técnica de inserção Percutânea
Periférica

Percutânea
Periférica

Cirúrgica
Periférica

Cirúrgica
Periférica com 
punção septal

Percutânea/cirúrgica
Periférica / Central

Cirúrgica
Central

Cirúrgica
Central

Suporte hemodinâmico 0,5 L/minuto 4 L/minuto 5 L/minuto 4 L/minuto > 4 L/minuto – até 
8 L/minuto 5-7 L/minuto Até 8 L/minuto

Efeito na pré-carga - - - Diminui Diminui Diminui -

Efeito na pós-carga Diminui - - Aumenta Aumenta Diminui Diminui

Suporte pulmonar - - - - Sim - -

Suporte biventricular Não Não Não Não Sim Sim, se for 
biventricular

Sim, se for 
biventricular

Suporte durante PCR Não Não Não Não Sim Sim Não

Complexidade do manejo + ++ ++ ++++ +++ +++ +++

BIA: balão intra-aórtico; ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; PCR: parada cardiorespiratória.

IC avançada

Terapêutica otimizada?

Candidato a Transplante?

Listado para Transplante Choque Cardiogênico
ou Impossível sair de CEC

(Não se sabe status para Tx)

Inelegível para Transplante

PONTE
PARA

TRANSPLANTE

TERAPIA
DE DESTINO

PONTE
PARA

DECISÃO

IACP, ECMO
ABIOMED AB500, BVS 5000
THORATEC PVAD, CENTRIMAG
TAMDENHEART, IMPELLA

HEARTMATE XVE, II

ACM de longa duração

ACM de curta duração

TRANSPLANTE
POSSÍVEL TERAPIA DE DESTINO

RECUPERAÇÃO TERAPIA  DE DESTINO
POSSÍVEL TRANSPLANTE

Figura 4.2 – Fluxograma para definição de implante de dispositivos de assistência circulatória mecânica (ACM). CEC: circulação extracorpórea; ECMO: oxigenação 
por membrana extracorpórea.
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Neste contexto, a indicação de uso de bombas 
paracorpóreas como ponte para decisão é plenamente factível. 
Já a ponte para transplante dependeria das características 
de fila de transplante, da oferta de doadores de cada centro 
transplantador e do tipo de bomba utilizado.

4.5. Assistência circulatória mecânica de longa duração
Os DACM de longa duração devem ser indicados 

em pacientes estáveis e, na medida do possível, com 
funções orgânicas preservadas, para garantir o sucesso do 
procedimento. Estes dispositivos sofreram significantes 
aprimoramentos ao longo de tempo, principalmente em 
seus princípios de propulsão e tipo de fluxo, com redução de 
suas dimensões, tornando-se mais eficientes e com menores 
índices de complicações, o que tem impactado no aumento 
do número de implantes, que já ultrapassaram 22 mil, segundo 
o oitavo relatório anual do registro INTERMACS.728

A correta seleção do paciente para implante de DACM de 
longa duração envolve três fatores principais:

• Identificar pacientes com IC avançada, para o qual o 
risco do implante do DACM suplanta a mortalidade da 
doença atual, tornando o procedimento benéfico.

• Garantir que a doença não esteja em estágio tão 
avançado, situação em que o implante do DACM resulta 
em morbidade e mortalidade ao paciente, devido ao 
aumento do índice de complicações. 

• Assegurar que não existam contraindicações ao implante 
do DACM521

Entre os principais fatores de risco para mortalidade 
de pacientes submetidos a implante de DACM de longa 
duração, destacamos idade, sexo feminino, gravidade clínica 
(INTERMACS I e II), doença pulmonar, insuficiência renal, 
doença vascular periférica e desnutrição. O principal fator de 
risco para a mortalidade precoce é a necessidade de DACM 
temporário à direita no mesmo procedimento.728

Quanto a estratégia para implante dos DACM de longa 
duração, eles podem ser indicados com as seguintes proposições: 
ponte para candidatura (pacientes com condições clínicas 
proibitivas ao transplante cardíaco no momento, porém, 
modificáveis ao longo do tempo), ponte para transplante (manter 
suporte hemodinâmico e estabilidade clínica até a realização do 
transplante cardíaco) e terapia de destino (suporte hemodinâmico 
e estabilidade clínica em paciente com IC refratária, que apresente 
contraindicação para o transplante cardíaco, possibilitando maior 
sobrevida e melhor qualidade de vida).

Na indicação de DACM de longa duração, alguns fatores 
são relevantes na tomada de decisão. No caso de ponte 
para transplante, a expectativa de tempo de espera em fila 
deve ser considerada. Em casos de expectativa de espera 
em fila < 30 dias, a indicação de DACM não traria relação 
custo-benefício favorável. Deve-se também ter em mente que 
a indicação destes dispositivos em pacientes INTERMACS II 
apresenta resultados mais desfavoráveis.

Quanto aos procedimentos de avaliação pré-operatória 
destacam-se: ecocardiograma com ênfase na avaliação da 
função do ventrículo direito (TAPSE, FAC, diâmetros transversal 
e longitudinal) e caracterização de possíveis disfunções valvares 

(insuficiência aórtica, estenose mitral e insuficiência tricúspide), 
além de shunt intracardíaco (comunicação interatrial ou 
forame oval patente) que possa comprometer o resultado da 
implantação do DACM; avaliação hemodinâmica adequada; 
nos portadores de DAC, pesquisar isquemia de ventrículo 
direito e tratá-la, se possível (intervenção coronária percutânea 
ou revascularização durante cirurgia de implante); pesquisa de 
trombo no ápice do ventrículo esquerdo, para planejamento 
do local de colocação da cânula de entrada.

A otimização clínica pré-operatória visa reduzir as possíveis 
variáveis de risco para o insucesso do procedimento e otimizar 
ao máximo a função do ventrículo direito. Os parâmetros 
desejáveis antes do implante do DACM de longa duração 
são: creatinina < 2,5 mg/dL, ureia < 100 mg/dL, Razão 
Normalizada Internacional < 1,2, hemoglobina > 10 g/dL,  
plaquetas > 150.000/μL, albumina > 3,0 g/dL, pressão 
venosa central < 12 mmHg, pressão capilar pulmonar (PCP) 
< 20 mmHg e pressão arterial pulmonar sistólica < 65 mmHg.

Deve-se considerar a monitorização hemodinâmica 24 
a 48 horas antes do procedimento para auxílio na melhor 
otimização do paciente para o procedimento cirúrgico. 
Quanto aos inotrópicos, dar preferência ao milrinone, por 
reduzir a pós-carga do ventrículo direito, usar óxido nítrico 
(NO) inalatório e/ou vasodilatadores para redução da pressão 
arterial pulmonar e, na necessidade de vasopressores, dar 
preferência para adrenalina.729 O quadro 4.9 sumariza os 
dispositivos de assistência circulatória de longa duração 
disponíveis no Brasil.

4.6. Transplante cardíaco
Apesar dos avanços dos dispositivos de assistência ventricular 

mecânica, o transplante cardíaco permanece como importante 
alternativa terapêutica para melhorar a sobrevida em pacientes 
adequadamente selecionados com IC avançada.730

Particularmente no Brasil, os resultados do transplante vêm 
melhorando significativamente ao longo dos últimos 5 anos, 
embora questões econômicas, de subfinanciamento público, 
e logísticas, de subutilização do pool de doadores, limitem o 
número de transplantes realizados para cerca de um quinto 
da estimativa de transplantes cardíacos por necessidade 
populacional (Registro Brasileiro de Transplantes, http://
www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/RBT/2016/RBT2016-
10032017.pdf; acesso em 2018 Fev 12). Para informações 
mais detalhadas sobre indicações, manejo e resultados do 
transplante cardíaco, o leitor é convidado a revisar a II Diretriz 
Brasileira de Transplante Cardíaco.731

No cenário da IC aguda e do choque cardiogênico, o 
transplante pode ser uma opção terapêutica, em caso de 
refratariedade da doença cardíaca subjacente, apesar de 
terapêutica otimizada. Pacientes em choque cardiogênico, 
com ou sem SCM, apresentam alta mortalidade e, por isso, 
são priorizados em lista de espera para transplante cardíaco.731  
No entanto, a sobrevida de pacientes transplantados em 
estado clínico de gravidade, particularmente em suporte com 
ECMO venoarterial, é bastante inferior à de outros cenários 
clínicos. Além disso, ventilação mecânica, hemodiálise 
e necessidade de vasopressores são importantes fatores 
preditores de mortalidade no transplante cardíaco.
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Questionam-se implicações éticas do transplante em 
pacientes com choque cardiogênico, nos quais a alocação 
de	um	recurso	limitado	−	como	são	os	órgãos	para	doação	
−	 seria	 direcionada	 àqueles	 com	maior	mortalidade	 e,	
portanto, menor chance de se beneficiarem. No entanto, 
quando pacientes transplantados em choque cardiogênico 
sobrevivem a curto prazo, a estimativa de vida a longo prazo 
é semelhante a de pacientes transplantados em estado clínico 
mais estável. Controvérsias neste cenário têm influenciado 
o desenvolvimento dos novos critérios para alocação de 
corações nos Estados Unidos. 732

Para reduzir a mortalidade do transplante cardíaco 
em pacientes com choque cardiogênico, a tendência dos 
grandes centros transplantadores é evitar o transplante nos 
status INTERMACS I e II, procurando a estabilização clínica 
e a melhora ou resolução de disfunções orgânicas (renal, 
hepática, pulmonar, neurológica e hematológica), com ou 
sem a utilização de dispositivos de SCM de curta duração. 
Alguns estudos avaliaram o impacto da classificação de 
INTERMACS para prognosticar desfechos pós-transplante. 
Pacientes que se encontram em perfis I e II no momento do 
transplante apresentam risco de mortalidade intra-hospitalar 
significativamente	maior	−	mas	não	de	mortalidade	a	longo	
prazo	−	do	que	pacientes	em	perfil	III	ou	IV.733

Sugere-se que a avaliação da candidatura a transplante seja 
iniciada o quanto antes, durante as tentativas de estabilização 
do choque, e que seja o mais completa possível, incluindo 
avaliação psicossocial, mesmo que com dificuldades inerentes 
ao quadro agudo.

Uma das ferramentas que pode auxiliar na estimativa do 
risco de mortalidade em 1 ano após o transplante em pacientes 
com IC aguda e/ou choque cardiogênico é o Index for Mortality 
Prediction After Cardiac Transplantation (IMPACT), escore 
derivado de dados da United Network for Organ Sharing 
(UNOS) e validado internacionalmente (Quadro 4.10).734 
Maior experiência de uso em diferentes cenários, no entanto, 
ainda é necessária para sua ampla aplicação na prática clínica, 
na pesquisa e na alocação de órgãos.

Complicações perioperatórias, como sangramento, infecções 
e vasoplegia, são mais frequentes em pacientes transplantados 
em quadros clínicos mais graves. Rejeições precoces podem 
estar associadas à sensibilização imunológica desencadeada 
pela transfusão de hemoderivados. Além disso, a disfunção 
primária do enxerto também pode ser influenciada por 
fatores relacionados ao receptor. Algumas estratégias podem 
potencialmente auxiliar na redução dos riscos perioperatórios, 
como otimizar o manejo nutricional, viabilizar a mobilização do 

leito, preferir hemoderivados desleucotizados e tentar, sempre 
que possível, reduzir a exposição a medicações associadas ao 
desenvolvimento de vasoplegia (por exemplo: amiodarona).

Quadro 4.9 – Dispositivos de assistência circulatória mecânica de longa permanência disponíveis no Brasil

Nome Empresa Tipo de bomba Tipo de suporte Presença de rolamento Aprovação da ANVISA

HeartMate II® Abbott Fluxo axial Esquerdo Sim Sim

INCOR® Berlin-Heart Fluxo axial Esquerdo Não (levitação eletromagnética) Sim

HeartWare® Medtronic Fluxo centrífugo Esquerdo Não (levitação hidrodinâmica) Sim

HearTmate 3® Abbott Fluxo centrífugo Esquerdo Não (levitação eletromagnética) Sim

Anvisa: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referência

Em pacientes com IC aguda e/
ou choque cardiogênico com baixo 
potencial de recuperação, sugere-se 
que a avaliação da candidatura ao 
transplante seja iniciada precocemente 
e que seja o mais completa possível, 
incluindo avaliação psicossocial, 
mesmo que com dificuldades 
inerentes ao quadro agudo

I C -

Em pacientes com choque 
cardiogênico refratário, sem 
recuperação adequada da função 
miocárdica, a definição da candidatura 
para transplante deve considerar o 
grau de instabilidade hemodinâmica, 
a presença de disfunções 
multiorgânicas, as comorbidades 
e a experiência do centro. Escores 
prognósticos podem auxiliar na 
estimativa de risco de mortalidade 
pós-transplante a curto e longo prazo.

IIA C 734

5. Situações especiais

5.1. Edema agudo de pulmão
O edema agudo de pulmão é a apresentação clínica 

inicial de cerca de 13,2% dos pacientes hospitalizados por 
IC, segundo recente registro europeu,644 sem diferença 
de prevalência em relação à fração de ejeção, mas está 
associado à maior mortalidade em ICFEr e maior duração da 
hospitalização.522 Se for analisada apenas a presença de edema 
pulmonar em pacientes hospitalizados por IC, a prevalência 
atinge 75 a 83% para estudos em ICFEr e 51 a 100% em 
estudos de ICFEp.735

A crise hipertensiva, a insuficiência mitral aguda (disfunção 
do músculo papilar secundária à doença isquêmica ou 
ruptura espontânea) e a síndrome coronariana aguda são 
os fatores causais mais comuns de edema agudo de pulmão 
cardiogênico. A apresentação clínica, com hipotensão arterial 
e sinais de baixo débito cardíaco, é menos frequente e, em 
geral, observada em pacientes com IC crônica agudizada.
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Os pacientes com edema agudo de pulmão apresentam 
dois modelos distintos de distribuição volêmica:

• IC aguda nova: congestão pulmonar sem hipervolemia 
periférica (IC de novo). Neste modelo hemodinâmico, 
o tratamento tem como objetivo redistribuir o volume 
da circulação pulmonar para a circulação periférica. 
Esta melhora da distribuição de volume é feita por ação 
de vasodilatadores (nitroglicerina e, especialmente, o 
nitroprussiato de sódio), com uso judicioso de diuréticos 
e suporte ventilatório com pressão positiva não invasiva 
de baixa pressão, para reduzir o trabalho respiratório e a 
hipoxemia,632 que podem reduzir as taxas de intubação 

e de mortalidade.736 O uso de ventilação não invasiva é 
recomendado em pacientes com congestão pulmonar 
associada a desconforto respiratório e/ou hipoxemia 
(frequência respiratória > 25 incursões/minuto e SatO2 
< 90%). É recomendável ter-se cautela com pacientes 
hipotensos (pressão positiva pode reduzir a pressão 
arterial) e em pacientes após IAM, os quais podem ter pior 
evolução.737 Os opioides aliviam ansiedade e dispneia, mas 
o uso rotineiro não é recomendado, devido a riscos de 
efeitos adversos, como náusea, hipotensão, bradicardia e 
depressão respiratória, além de controvérsias a respeito 
de maior risco de mortalidade com seu uso.738

Quadro 4.10 – Escore de risco Index for Mortality Prediction After Cardiac Transplantation (IMPACT) para mortalidade em 1 ano após 
transplante cardíaco(38)

Variável Pontuação Mortalidade de acordo com as categorias de risco

Idade > 60 anos 3

Baixo (< 5 pontos)
92,3%

Bilirrubina, mg/dL

0-0,99 0

1-1,99 1

2-3,99 3

≥ 4 4

Clearance de creatinina, mL/minuto

≥ 50 0

30-49 2

< 30 5

Diálise entre a listagem e o transplante 4

Sexo feminino 3

Moderado (5-10 pontos)
88,5%

Etiologia da IC

Idiopática 0

Isquêmica 2

Congênita 5

Outros 1

Infecção recente 3

Balão intra-aórtico 3

Ventilação mecânica pré-transplante 5

Alto (> 10 pontos)
75,1%

Raça

Caucasianos 0

Afro-americanos 3

Hispânicos 0

Outros 0

Suporte circulatório mecânico de curta duração, incluindo ECMO 7

Dispositivos de assistência ventricular

Fluxo pulsátil 3

Fluxo contínuo (excluindo HeartMate II®) 5

HeartMate II® 0

Total 50  

ECMO: oxigenação por membrana extracropórea; IC: insuficiência cardíaca.
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• IC crônica agudizada: o outro modelo de edema 
agudo de pulmão é de congestão pulmonar e sistêmica. 
O tratamento tem como prioridade a redução da 
volemia, por meio do uso, em larga escala, de diuréticos 
associados a vasodilatadores e, por vezes, inotrópicos. 
Em pacientes com sinais de baixo débito com hipotensão 
arterial, o suporte inotrópico é o tratamento de escolha 
e, em alguns casos, o SCM pode ser necessário.

5.2. Miocardite

5.2.1. Miocardite da doença de Chagas
O diagnóstico de miocardite ainda constitui desafio na 

atualidade, entre outras razões, pela heterogeneidade da 
apresentação clínica, variando desde formas subclínicas  
e/ou sintomas inespecíficos, até a forma fulminante de IC, 
com grave comprometimento hemodinâmico.739 No contexto 
da doença de Chagas, o diagnóstico de miocardite torna-se 
ainda mais difícil e complexo.740

A doença de Chagas é uma doença infecciosa, cujo agente 
etiológico é o Trypanosoma cruzi, com fenótipos heterogêneos 
na apresentação clínica polimórfica da fase aguda, crônica e 
nas reativações.60,740 A OMS estima em aproximadamente 6 a 
7 milhões o número de pessoas infectadas em todo o mundo, a 
maioria na América Latina.741

A partir de 1990, várias ações intergovernamentais 
foram deflagradas nestes países, no sentido do controle da 
transmissão vetorial e da garantia da qualidade das transfusões 
de sangue, o que culminou em redução dos casos novos de 
infecção aguda.742 Em 2006, o Brasil recebeu a certificação 
de controle da transmissão vetorial do Triatoma infestans da 
OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).740 
Entretanto, tem havido mudança no perfil epidemiológico, ou 
seja, novas formas de transmissão da infecção: transmissão oral 
por alimentos contaminados (predomínio na Amazônia Legal), 
transmissão vertical (congênita), acidental e transplante de 
órgãos.740 Além disso, é grande o número de pessoas vivendo 
com a infecção crônica decorrente da transmissão vetorial no 
passado. Com isso, ampliou-se a probabilidade de ocorrência 
de comorbidades, como a coinfecção HIV com T. cruzi 
ou a associação com outras condições imunossupressoras, 
adquiridas ou induzidas.743,744

No período de 2000 a 2013, foram notificados 1.570 casos 
de doença de Chagas aguda (média de 112 casos por ano), 
oriundos de registros da maioria dos Estados brasileiros.  
A maioria destes casos (1.430; 91,1%) concentrava-se na 
Região Norte745. A ocorrência de casos suspeitos de doença de 
Chagas aguda no Brasil requer imediata notificação. Para fins 
de vigilância epidemiológica, são estabelecidas as definições 
de caso a seguir especificadas:740,746 Caso suspeito de doença 
de Chagas aguda: pessoa com febre persistente (por mais de 
7 dias) com uma ou mais das seguintes manifestações clínicas: 
edema de face ou de membros, exantema, adenomegalia, 
hepatomegalia, esplenomegalia, cardiopatia aguda (taquicardia, 
sinais de insuficiência cardíaca), manifestações hemorrágicas, 
icterícia, sinal de Romaña, chagoma de inoculação, ou que:

• Tenha tido contato direto com triatomíneo ou suas 
excretas; OU

• Tenha recebido sangue/hemocomponentes ou transplante 
de células/tecidos/órgãos contaminados por T. cruzi; OU

• Tenha ingerido alimento suspeito contaminado por T. 
cruzi; OU

• Seja recém-nascido, de mãe infectada.
• Caso confirmado de doença de Chagas aguda.

5.2.1.1. Critérios diagnósticos laboratorial

5.2.1.1.1. Parasitológico
T. cruzi circulante no sangue periférico, identificado por 

exame parasitológico direto.746,747

5.2.1.1.2. Sorológico
Caso suspeito com sorologia reagente com anticorpos da 

classe IgM anti-T. cruzi por Imunofluorescência Indireta (IFI); 
ou sorologia reagente com anticorpos da classe IgG anti-T. 
cruzi por IFI, com alteração na concentração de IgG de 
pelo menos dois títulos em intervalo mínimo de 21 dias em 
amostras preferencialmente pareadas; ou soroconversão por 
qualquer um dos métodos (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay	−	ELISA,	Hemaglutinação	Indireta	−	HAIou	IFI).746,747

5.2.2. Aspectos clínicos e exames complementares da 
fase aguda da doença de Chagas

Em decorrência do controle da transmissão vetorial e da 
qualidade dos bancos de sangue, a fase aguda vem se tornando 
evento pouco frequente nos países endêmicos, incluindo o 
Brasil.740 Entretanto, processos de migrações, tanto nos países 
endêmicos quanto nos não endêmicos, contribuíram para 
tornar ainda mais complexos os cenários epidemiológicos. 
Adicionalmente, eventos de reativação da doença de Chagas 
associados a imunodeficiências adquiridas ou induzidas, como 
no contexto de transplante de órgãos, têm se tornado desafios 
emergentes para os sistemas de saúde. Essas diferentes vias 
levam a diferentes formas de apresentação clínica da doença 
aguda.740 Todos os pacientes com suspeita de fase aguda da 
doença de Chagas devem se submeter a exames parasitológicos 
para pesquisa de T. cruzi no sangue e pelo menos dois exames 
sorológicos.740 Recomenda-se a realização precoce de ECG de 
repouso, radiografia de tórax e ecocardiograma.740

5.2.3. Fase aguda da doença de Chagas por transmissão 
vetorial

O quadro clínico da doença aguda, nos casos de transmissão 
vetorial, é polimórfico, indo desde a descrição clássica (sinal 
de porta de entrada da infecção, febre, edema subcutâneo, 
aumento do volume de linfonodos, hepatomegalia, 
esplenomegalia, além de evidências de miocardite e de 
meningoencefalite) até situações oligossintomáticas e 
inaparentes.748,749 O período de incubação pode variar 
de 4 a 15 dias. A sintomatologia da miocardite chagásica 
aguda praticamente se superpõe à das miocardites agudas 
de outras etiologias, às vezes sendo mascarada pelas demais 
manifestações clínicas. A taquicardia é frequente e, na 
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maioria dos casos, é observada precocemente. Um sopro 
sistólico com características de sopro funcional pode 
ser percebido na área mitral. As arritmias cardíacas não 
são comuns. A IC, quando presente, em nada difere das 
demais etiologias.748,749 (18, 19) Nas primeiras semanas 
de infecção, podem ser notadas alterações radiológicas, 
eletrocardiográficas e/ou ecocardiográficas. As alterações 
eletrocardiográficas mais frequentemente encontradas são 
taquicardia sinusal, redução da voltagem do complexo 
QRS, bloqueio atrioventricular de primeiro grau e alteração 
primária da repolarização ventricular.

Em estudo conduzido na Venezuela, que acompanhou 
58 pacientes na fase aguda, o ecocardiograma mostrou-se 
anormal em 27 (52%) deles; derrame pericárdio esteve 
presente em 42% dos casos, sendo de leve à moderada 
intensidade em 17 e importante em 5. Em 11 pacientes (21%), 
foi demonstrada discinesia anterior e/ou apical e, em 3 (6%) 
deles, houve dilatação de ventrículo esquerdo.748 Outro estudo 
que avaliou 158 pacientes com doença de Chagas aguda na 
Amazônia, na maioria dos casos decorrente de transmissão 
oral, evidenciou a presença de 108 alterações, sendo que 
mais de uma alteração esteve presente no mesmo indivíduo. 
As principais foram derrame pericárdico de pequeno a grande 
volume, regurgitação valvar mitral ou tricúspide e hipertrofia 
de ventrículo esquerdo.750

5.2.4. Fase aguda da doença de Chagas por transmissão 
sanguínea

Na fase aguda da doença de Chagas por transmissão 
transfusional, a síndrome clínica é praticamente idêntica ao 
verificado na transmissão vetorial, exceto pela ausência de 
chagoma de inoculação. O período de incubação é mais 
longo e pode variar de 30 a 112 dias.740

5.2.5. Fase aguda da doença de Chagas por transmissão oral
A principal diferença clínica entre as descrições de área 

endêmica do passado e a transmissão por via oral é que 
esta ocorre predominantemente na Região Amazônica, tem 
apresentação clínica de elevada morbidade, ressaltando a 
característica epidemiológica regional, no que se refere à 
ocorrência da transmissão, muito mais eficaz que a via vetorial. 
Os sinais sugestivos de porta de entrada têm sido raramente 
descritos. O período de incubação varia de 3 a 22 dias.750  
Na maioria dos casos, a miocardite aguda pode ter início 
pouco antes do desaparecimento da febre, em período médio 
de 15 a 20 dias de doença.

Os principais sinais e sintomas são dispneia, palpitações, 
taquicardia (sem febre) e, eventualmente, dores precordiais, 
simulando infarto do miocárdio. A miocardite é uma das 
complicações mais frequentes entre doentes em fase aguda.750 
Entre pacientes avaliados na Amazônia, 52,3% apresentaram 
ECG com alterações difusas de repolarização ventricular, baixa 
voltagem dos complexos QRS, desvio do eixo elétrico para a 
esquerda e taquicardia sinusal. Derrames pericárdicos e/ou 
pleurais podem ocorrer em mais da metade dos casos por 
transmissão oral, sugerindo que a pericardite possa ser mais 
importante que o acometimento do sistema de condução 
elétrico cardíaco, durante a fase aguda. 750-752

Casos	graves	têm	sido	registrados	em	13,3%	−	quase	sempre	
relacionados à miocardite aguda e a manifestações hemorrágicas 
digestivas graves. A presença de hemorragia digestiva pode ser 
a expressão da porta de entrada, com presença de infiltrado 
inflamatório contendo amastigotas.740,751,753 Há raros relatos 
de meningoencefalite aguda. Nodulações dolorosas de 
membros inferiores, do tipo eritema nodoso, têm sido mais 
frequentemente observadas na transmissão oral.

5.2.6. Tratamento etiológico da fase aguda
Os casos em fase aguda, independente da via de 

transmissão, têm indicação de tratamento antiparasitário 
imediato e seguimento em longo prazo, para fins de 
identificação de cura sorológica. O benznidazol é a droga 
recomendada, na dose de 5 mg/kg/dia por 60 dias, sendo 
disponibilizada pelo Ministério da Saúde e obtida via 
Secretaria Estadual de Saúde. 740

Seu efeito colateral mais importante é a dermatite do tipo 
urticariforme, que ocorre em cerca de 30% a 60% dos pacientes, 
já no final da primeira semana de tratamento, apresentando 
boa resposta terapêutica com o uso de anti-histamínicos ou 
pequenas doses de corticosteroides. Poucos são os casos 
que se acompanham de febre e adenomegalia, onde a 
medicação deve ser suspensa. Outros efeitos adversos incluem 
polineuropatia (mais tardia), com dor e/ou formigamento 
nos membros inferiores, anorexia, leucopenia significativa e 
agranulocitose, que são raras, e, quando presentes, determinam 
a interrupção do tratamento.740 Este fármaco tripanossomicida 
está contraindicado em gestantes e em pacientes com 
insuficiência renal ou hepática.740

Considerando casuística de 179 pacientes tratados com 
benznidazol em fase aguda da doença de Chagas por 
transmissão oral e que foram acompanhados por um período 
médio de 5,6 anos, ocorreu cura sorológica em 26,3%, mais 
evidente durante o quarto ano após tratamento. Outros 2,7% 
evoluíram com cardiopatia crônica leve à moderada, e 73,7% 
persistiram com sorologias reagentes.749,751,754

5.2.7. Reativação da doença de Chagas no contexto de 
transplante de órgãos

5.2.7.1. Apresentação clínica
O manejo de casos com reativação da doença de Chagas, 

na vigência de contextos de imunossupressão, constitui 
importante e emergente problema de saúde pública.

A doença de Chagas constitui a terceira causa de 
indicação de transplante cardíaco no Brasil, correspondendo 
a 35% dos pacientes submetidos ao procedimento.755  
A terapia imunossupressora instituída aumenta o risco de 
reativação da infecção por T. cruzi, cuja incidência após 
transplante cardíaco varia de 21% a 45%.755 Considerando a 
morbidade e a mortalidade potencial, o diagnóstico e o 
manejo apropriado da reativação da doença de Chagas 
no contexto de transplante de órgãos é extremamente 
importante. O diagnóstico da reativação se baseia em sinais 
e sintomas clínicos e/ou presença de parasitos em sangue, 
liquor, medula óssea ou tecidos.740,755
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A reativação clínica tem manifestações cardíacas e 
extracardíacas, incluindo miocardite, disfunção ventricular, 
arritmias, bloqueios atrioventriculares/intraventriculares novos 
no ECG, lesões cutâneas (nódulos subcutâneos, paniculite 
etc.), febre, acometimento de medula óssea ou manifestações 
neurológicas.740,755 A miocardite da reativação pode ser 
equivocadamente diagnosticada como rejeição do enxerto 
e tratada com intensificação do tratamento imunossupressor, 
o que agrava a reativação. O diagnóstico diferencial entre a 
miocardite da rejeição e da reativação ainda constitui um 
grande desafio.756 Na presença de infiltrado inflamatório, 
ninhos de amastigotas e/ou reação em cadeia da polimerase 
positiva para T. cruzi no miocárdio, podemos afirmar que 
existe reativação, mas não é possível excluir com segurança 
rejeição do enxerto associada. Apesar desta complexidade, 
as taxas de sobrevida dos pacientes chagásicos submetidos 
ao transplante cardíaco não difere das outras etiologias.755,757

5.2.7.2. Diagnóstico parasitológico da reativação
As provas sorológicas têm utilidade somente em potenciais 

doadores de órgãos, diagnóstico de cardiomiopatia chagásica 
em potenciais receptores e em receptores soronegativos, que 
recebem órgãos de doadores soropositivos.740 Não têm papel 
no diagnóstico da reativação. Tradicionalmente, a monitoração 
laboratorial utilizava métodos parasitológicos (pesquisa direta 
de T. cruzi e hemoculturas) e exames histológicos seriados de 
biópsias endomiocárdicas, na procura de amastigotas de T. 
cruzi − testes estes com baixa sensibilidade.740,755 Nos últimos 
anos, vários estudos demonstraram o valor do teste da reação 
em cadeia da polimerase no sangue periférico e miocárdio em 
detectar reativação precoce, antes do surgimento de sintomas 
e/ou disfunção do enxerto.756,758

5.2.7.3. Tratamento clínico e etiológico da reativação
Na presença de sinais/sintomas e/ou identificação do parasito 

no sangue, liquor ou tecido, recomenda-se iniciar tratamento 
etiológico imediatamente. No Brasil, o benznidazol é o 
medicamento recomendado como tratamento de primeira linha, 
o qual é um derivado nitroimidazólico.740 A dose recomendada 
é de 5 mg/kg/dia, por 60 dias de tratamento.740 Não existe 
evidência que dê suporte à estratégia de tratamento anti-T. cruzi 
profilático da reativação. As drogas anti-T. cruzi não levam à cura 
da infecção crônica. Um paciente pode ter mais de um episódio 
de reativação após tratamento. É preciso manter a monitoração 
da reativação, mesmo após tratamento anti-T. cruzi.755  
Na presença de miocardite e sinais de IC, o tratamento deve 
seguir as recomendações das diretrizes de IC.755 Na presença 
ou suspeita de rejeição do enxerto associada, o tratamento deve 
seguir as recomendações das diretrizes de transplante.755

A real incidência de miocardite na doença de Chagas 
aguda ainda não foi determinada. A biópsia endomiocárdica, 
padrão-ouro para o diagnóstico de miocardite, não é 
recomendada de rotina. Nestes casos, é necessário alto 
índice de suspeita de doença de Chagas a partir de dados 
epidemiológicos e exames complementares, para se estabelecer 
o diagnóstico.740 Pacientes com miocardite e IC, e diagnóstico 

de infecção aguda ou reativação da infecção por T. cruzi devem 
receber, além do tratamento para IC orientado pelas diretrizes, 
tratamento antiparasitário com benznidazol.740 Os casos graves 
de IC e refratários ao tratamento clínico devem ser avaliados 
para indicação de transplante cardíaco e ou/SCM.

Recomendações Classe Nível de 
Evidência Referências

Miocardite por doença de Chagas deve 
ser suspeitada nos seguintes cenários: 
IC de início recente ou alterações 
recentes em exames de ECG ou de 
imagem, com ou sem sinais/sintomas 
de IC em paciente com epidemiologia 
positiva; sinais de reativação da 
infecção por T. cruzi no contexto de 
transplante de órgãos e/ou uso de 
imunossupressores, com ou sem sinais 
de IC; sinais de reativação da infecção 
por T. cruzi no contexto de síndrome da 
imunodeficiência adquirida com ou sem 
sinais de IC; recém-nascidos de mães 
portadoras de doença de Chagas

I C 740

Pacientes com suspeita de 
miocardite por Chagas devem se 
submeter a exames de sangue com 
pesquisa direta para T. cruzi, pelo 
menos duas reações sorológicas 
para Chagas.

I C 740

Pacientes com suspeita de reativação 
da doença de Chagas devem se 
submeter a exames de sangue com 
pesquisa direta para T. cruzi; biópsias 
do enxerto e teciduais com pesquisa 
de amastigotas; reação em cadeia da 
polimerase no sangue e em biópsias 
teciduais se disponível

I C 740,756

Pacientes com suspeita de 
miocardite por Chagas aguda ou 
reativação devem se submeter a 
exames de ECG, radiografia de 
tórax e ecocardiograma

I C 740

Pacientes com suspeita de miocardite 
por Chagas e IC devem receber 
tratamento para IC orientado pelas 
diretrizes de IC

I C 755

Pacientes com diagnóstico de 
miocardite por Chagas aguda ou 
reativação devem receber tratamento 
antiparasitário com benznidazol

I C 740

Pacientes com miocardite por Chagas 
e IC refratária, choque cardiogênico 
e/ou deterioração hemodinâmica 
progressiva devem ser avaliados para 
transplante de coração e/ou SCM

I C -

Tratamento etiológico da reativação: 
benznidazol 5 mg/kg/dia durante 
60 dias

I C 740

Tratamento etiológico não deve ser 
recomendado de rotina na cardiopatia 
chagásica crônica

I C 740
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5.2.8. Miocardite fulminante
A miocardite fulminante deve ser suspeitada em pacientes 

com IC aguda nova, com apresentação de início agudo ou 
início dos sintomas < 2 semanas, associada a importante 
comprometimento da função ventricular, necessitando 
de suporte inotrópico e/ou mecânico circulatório, para 
estabilização clínica e hemodinâmica.759

O fator causal mais comum é por infecção viral, 
tendo outros menos prevalentes, como a miocardite 
eosinofílica necrotizante, a hipersensibilidade, secundária 
a doenças autoimunes, como artrite reumatoide, pós-
quimioterapia rejeição em pacientes portadores de transplante 
cardíaco, ou imunológica, por células gigantes.760,761 
Frequentemente, é necessário o diagnóstico diferencial com 
a síndrome coronariana aguda e de Takotsubo, por meio 
de cineangiocoronariografia e, se as condições clínicas do 
paciente permitirem, RMC. A biópsia endomiocárdica é o 
único exame com a capacidade de definir o fator causal da 
miocardite, para direcionar a estratégia terapêutica para tratar 
o agente etiológico.760

A terapêutica, inicialmente, está voltada para o equilíbrio 
clínico e hemodinâmico, por suporte inotrópico, que tem como 
fator limitante a sensibilidade arritmogênica do miocárdio 
inflamado aos inotrópicos e a resposta insuficiente na melhora 
do fluxo sistêmico. Na ausência de resposta ao uso de 
inotrópicos, estaria indicado o suporte mecânico circulatório, 
no qual a decisão pelo tipo de suporte estaria vinculada ao 
grau de comprometimento da função ventricular, envolvimento 
uni ou biventricular, e extensão de disfunções orgânicas 
associadas. Estes pacientes podem evoluir com melhora 
clínica e explante do suporte mecânico circulatório, ou evoluir 
com manutenção do quadro de choque cardiogênico, sendo 
necessária a permanência de Suporte Mecânico Circulatório 
(SMC) prolongada com objetivo de ponte para transplante 
cardíaco, para SMC definitivo e, com menor frequência, 
para recuperação prolongada. Com o resultado da biópsia 
endomiocárdica, podemos associar ao tratamento de suporte 
terapêutica específica voltada ao agente etiológico.762,763

5.3. Sepse
A definição de sepse foi recentemente revista pelo terceiro 

consenso internacional para sepse e choque séptico (SEPSIS-3), 
sendo definida como disfunção orgânica ameaçadora à vida, 
causada por resposta desregulada do hospedeiro à infecção.764 

Aproximadamente, metade dos pacientes com choque séptico 
manifesta disfunção cardíaca, conhecida como disfunção 
miocárdica da sepse (DMIS), que, por sua vez, aumenta a 
mortalidade em pacientes com sepse.765 O perfil de DMIS 
pode acometer tanto o ventrículo esquerdo como direito, 
podendo ou não ser reversível.766-768

5.3.1. Fisiopatologia do choque séptico e disfunção 
miocárdica induzida pela sepse

Choque séptico é, atualmente, definido como presença 
de lactato sérico elevado (> 2 mmol/L) e necessidade 
de uso de vasopressores para manter pressão arterial 
média > 65 mmHg em pacientes sépticos já ressuscitados 
adequadamente com volume. (34) A DMIS é o resultado de 
interações entre fatores genéticos, moleculares, metabólicos, 
estruturais, autonômicos e hemodinâmicos. Isto resulta em 
lesão miocárdica direta e indireta, levando à diminuição na 
função cardíaca sistólica e diastólica. Os principais fatores 
envolvidos estão no quadro 5.1.765

5.3.2. Marcadores laboratoriais
Na sepse com DMIS, é frequente o aumento de troponinas e 

peptídeos natriuréticos, assim como dos novos marcadores, como 
gelatinase neutrofílica (NGAL) e microRNAs (miRNAs).765,769,770

5.3.3. Métodos diagnósticos na cardiomiopatia séptica

5.3.3.1. Ecocardiograma
A avaliação ecocardiográfica por parâmetros convencionais, 

como a FEVE, é frequentemente afetada por mudanças 
contínuas nas condições de pré-carga e pós-carga. 
Novas tecnologias ecocardiográficas, como speckle tracking 
com strain longitudinal ventricular são mais sensíveis em 
detectar disfunção miocárdica subclínica do que as medidas 
da função sistólica global. O índice TEI também se mostrou 
útil em pacientes com DMS, uma vez que é um índice de 
desempenho miocárdico, que avalia tanto a função sistólica 
quanto a diastólica, dos ventrículos direito e esquerdo.771 
Outro estudo utilizando imagem com Doppler tissular em 
pacientes nas primeiras 24 horas de choque séptico mostrou 
que a velocidade de pico sistólica medida no anel mitral 
(> 9 cm/segundos) se correlacionou com mortalidade.772

Quadro 5.1 – Causas de cardiomiopatia induzida pela sepse e locais de ação765

Modo de disfunção cardíaca Mecanismo

Inflamação TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, IFNγ, receptores toll-like, metaloproteinase de matriz, proteínas de choque térmico, oxido 
nítrico e espécies reativas de oxigênio

Disfunção mitocondrial Oxido nítrico e espécies reativas de oxigênio

Utilização anormal do cálcio Redução da corrente de cálcio, redução no número de canais de cálcio tipo L, sequestro anormal do cálcio, redução da 
sensibilidade do miofilamento ao cálcio e redução da sensibilidade ao cálcio dos receptores rianodina

Redução da sinalização beta-adrenérgica Downregulation do número de receptores beta, receptores beta menos sensíveis às catecolaminas circulantes

Excesso de catecolaminas Disfunção cardíaca direta e alteração no metabolismo do cálcio

TNF‑α: fator de necrose tumoral alfa; IL: interleucina; IFN‑γ: interferão gama.
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5.3.3.2. Cateter de artéria pulmonar (Swan-Ganz)
Embora o uso do cateter de artéria pulmonar nunca 

tenha mostrado benefício contundente em mortalidade nos 
pacientes de terapia intensiva, em pacientes com choque 
séptico e/ou DMIS pode ser utilizado como ferramenta 
de monitorização contínua, visando adequar as medidas 
terapêuticas aos parâmetros obtidos pelo método. (ver 
recomendações no item 4.3 sobre recomendação do uso de 
cateter de artéria pulmonar)

5.3.3.3. Métodos de monitorização hemodinâmica 
minimamente invasivos

Métodos de monitorização hemodinâmica minimamente 
invasivos estão disponíveis e são úteis na avaliação e no 
acompanhamento da função cardíaca e volemia dos 
pacientes, além de poderem fornecer dados contínuos de 
perfusão	 tecidual	 (saturação	 venosa	 central	de	oxigênio	−	
SVcO2). Avaliação de parâmetros de pressões (pressão venosa 
central e arterial média), fluxos e volumes (débito cardíaco 
por termodiluição, volume sistólico, variação de volume 
sistólico e resistência periférica, volume diastólico final global, 
volume de sangue intratorácico, fração de ejeção global e até 
água pulmonar extravascular) e do VO2 e SVcO2 devem ser 
utilizados no contexto de DMIS.

5.3.4. Manejo da disfunção cardíaca na sepse

5.3.4.1. Objetivos iniciais do tratamento
O objetivo inicial do tratamento da sepse/choque séptico 

é restaurar adequada perfusão tecidual. É consenso buscar 
alcançar, nas primeiras 6 horas de tratamento, pressão arterial 
média > 65 mmHg, pressão venosa central entre 8 e 12 mmHg, 
débito urinário maior de 0,5 mL/kg/hora e SVcO2 de 65 a 70%. 
Para alcançar esses objetivos, uma série de medidas devem 
ser tomadas, especialmente no tripé reposição volêmica-
vasopressores-inotrópicos. O quadro 5.2 sumariza as diferentes 
fases sequenciais no manejo do choque séptico.

5.3.4.4. Reposição volêmica
A reposição volêmica é a primeira estratégia terapêutica 

para estabilização do paciente com sepse. Diretrizes de sepse 
recomendam cristaloide como fluido inicial na imensa maioria 
dos casos. A reposição volêmica, embora importante, deve 
ser feita com parcimônia no contexto de sepse com disfunção 
ventricular.773 Neste cenário, parece ainda mais importante 
alcançar o ajuste hemodinâmico com utilização mais precoce 
de inotrópico/aminas vasoativas e redobrar o cuidado com o 
excesso de administração de fluidos.

5.3.4.5. Diuréticos
Na fase de estabilização e desescalonamento, o diurético deve 

ser usado, utilizando parâmetros dinâmicos de responsividade 
aos fluidos, para titular a administração de fluidos e diuréticos em 
cada fase de tratamento. É fundamental que, em cada serviço, 
sejam utilizadas as ferramentas disponíveis para este ajuste. 
Diversas possibilidades podem ser utilizadas, desde avaliação 
não invasiva com ecocardiograma, passando por medidas pouco 
invasivas, como delta PP, pressão venosa central, cateter PreSep®, 
sensor FloTrac®, VolumeView®, até o cateter de Swan-Ganz.

5.3.4.6. Betabloqueadores
Recentemente, o uso de esmolol para controle da frequência 

cardíaca (80 a 94 bpm) foi associado à redução significativa 
na mortalidade de 28 dias em pacientes com choque séptico.  
Os agentes beta1-específicos (como esmolol) estão associados 
com redução na citocinas inflamatórias e podem conferir 
benefícios adicionais (diminuição da hipercoagulabilidade e 
redução na liberação de outros mediadores inflamatórios) nos 
pacientes com cardiomiopatia induzida pela sepse.765

5.3.4.7. Vasoconstritores e inotrópicos
No nosso meio, a noradrenalina é o vasopressor de escolha 

na maioria dos casos. Vasoconstritores não catecolaminérgicos 
(a vasopressina, por exemplo) têm sido usados em associação 
à noradrenalina, permitindo que as doses de noradrenalina 
sejam menores. Inotrópicos estão quase sempre indicados 
no caso de DMIS e, frequentemente, em associação aos 
vasopressores. Dobutamina é o fármaco mais utilizado no 
nosso meio. Levosimendana está associada com propriedades 
imunomodulatórias, antiapoptótica e antioxidante, além do 
aumento no número e na função das mitocôndrias no choque 
séptico, embora ainda não existem estudos conclusivos para 
avaliar sua eficácia na DMIS765 (ver recomendações no item 
2.2.4 sobre o uso de drogas vasoativas).

6. O que não podemos deixar de fazer e 
o que não devemos fazer na insuficência 
cardíaca aguda

Os quadros 6.1 e 6.2 sintetizam as recomendações Classe 
I referentes ao diagnóstico e ao manejo de IC aguda em seus 
vários aspectos, procurando traduzir, de modo prático e de fácil, 
aquilo que foi considerado essencial pelo grupo que formulou 
este documento. Da mesma forma, o quadro 6.3 sintetiza 
medidas consideradas deletérias e de risco aos pacientes. 
Por fim, esta diretriz traz também um diferencial em relação à 
doença de Chagas, e o quadro 6.4 apresenta, de forma objetiva, 
condutas recomendadas na miocardite chagásica.

Quadro 5.2 – Fases do manejo do choque séptico

Salvamento Otimização Estabilização Desescalonamento

Medidas salvadoras da vida
Reposição volêmica empírica

Ofertar adequada
Disponibilidade de oxigênio

Ajustar débito cardíaco, SVO2 e lactato

Suporte orgânico
Minimizar complicações

Reduzir a infusão de fluidos para o mínimo necessário
Considerar o uso de diuréticos/ultrafiltração

Desmame de drogas vasoativas
Balanço hídrico negativo com 

diuréticos/ultrafiltração

SVO2: saturação venosa de oxigênio.
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Quadro 6.1 – Recomendações para avaliação da insuficiência cardíaca (IC) aguda: o que fazer

Avaliação inicial da IC aguda
Recomendações Classe
BNP, NT-proBNP para auxílio no diagnóstico de IC aguda se dúvida diagnóstica I
NT-proBNP em uso de sacubitril-valsartana na IC aguda se dúvida diagnóstica I
Eletrocardiograma de 12 derivações na admissão: para definição do ritmo, SCA, taqui e bradiarritmias I
Radiografia de tórax I
Ecocardiograma transtorácico para avaliação estrutural cardíaca, função ventricular, congestão pulmonar e sistêmica, e pesquisa do fator 
desencadeante da descompensação I

Angiocoronariografia na admissão para avaliação na suspeita diagnóstica de SCA ou Takotsubo I
BNP: peptídeo natriurético cerebral; NT-proBNP: fração N-terminal pró-peptídeo natriurético cerebral; SCA: síndrome coronariana aguda.

Quadro 6.2 – Manejo de insuficiência cardíaca (IC) aguda: o que não podemos deixar de fazer

Diuréticos e ultrafiltração
Recomendações Classe
Prescrição de diuréticos no tratamento de congestão em doses endovenosas equivalentes ou o dobro das doses orais utilizadas I
Monitorização frequente de sinais vitais, ingesta hídrica, débito urinário, peso, função renal, eletrólitos e sinais/sintomas de congestão I
Diálise e/ou diálise visando à ultrafiltração devem ser consideradas em pacientes com hipervolemia refratária e/ou insuficiência renal aguda I
Medicações de uso oral
Manter os BB nos pacientes sem evidência de hipotensão arterial sintomática ou de baixo débito cardíaco I
Iniciar BB nos pacientes clínica e hemodinamicamente estáveis sem evidências de congestão I
Reduzir a dose do BB em 50% ou suspender na admissão em pacientes com sinais de baixo débito I
Suspender os BB em pacientes com choque cardiogênico ou séptico, estenose aórtica crítica, asma brônquica descompensada ou bloqueio atrioventricular avançado I
Iniciar ou manter IECA na ausência de hipotensão arterial sintomática e na ausência de outras contraindicações I
Iniciar ou manter BRA na ausência de hipotensão arterial sintomática e na ausência de outras contraindicações I
Utilizar antagonista de aldosterona em IC com FEVE < 35% após o uso de diurético endovenoso e na ausência de contraindicações I
Anticoagulantes
Uso de anticoagulação plena com HBPM ou HNF em pacientes com IC aguda, na presença de fibrilação atrial, trombo intracavitário ou prótese valvular 
mecânica, com ou sem disfunção ventricular I

Uso de anticoagulação plena com HBPM ou HNF associada com antiagregantes plaquetários em pacientes com IC aguda com SCA I
Uso de anticoagulação com HBMP ou HNF em pacientes com cardiomiopatia periparto ou miocárdio não compactado com disfunção ventricular importante I
Profilaxia de trombose venosa profunda, com HNF em baixas doses ou HBPM, na ausência de anticoagulação plena I
Em pacientes com disfunção renal (clearance de creatinina < 30 mL/minuto), evitar o uso de HBPM e utilizar preferencialmente HNF I
Choque cardiogênico e transplante cardíaco
Monitorização com linha arterial I
Uso de cateter de artéria pulmonar (Swan-Ganz) em pacientes para avaliação de transplante cardíaco ou SCM I
Otimização do estado volêmico com soluções cristaloides na ausência de sinais de congestão I
Em pacientes com IC aguda e/ou choque cardiogênico com baixo potencial de recuperação, sugere-se que a avaliação da candidatura a transplante seja 
iniciada precocemente e que seja o mais completa possível, incluindo avaliação psicossocial, mesmo que com dificuldades inerentes ao quadro agudo I

Plano de alta e indicadores de qualidade
Reavaliação clínica preferencialmente em 7-14 dias após a alta I
Educação em autocuidados e monitorização de congestão sistêmica I
Programas de acompanhamento frequente multidisciplinar com associação de estratégias para educação contínua, monitorização de sintomas de 
congestão e intervenção precoce para prevenção de hospitalizações I

Pacientes com IC e alto risco de readmissão hospitalar devem ser incluídos em programas de cuidados multidisciplinares para reduzir o risco de hospitalização I
Programas multidisciplinares e clínicas de IC devem dispor de profissional de enfermagem com experiência em IC I
Serviços de saúde devem garantir a qualidade do processo assistencial e dos cuidados de saúde I
Uso de indicadores de qualidade derivados de diretrizes clínicas como metas na melhoria da qualidade dos cuidados com IC I

BB: betabloqueador; IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA: bloqueador do receptor de aldosterona; FEVE: fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo; HBPM: heparina de baixo peso molecular; HNF: heparina não fracionada; SCA: síndrome coronariana aguda.
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Quadro 6.3 – Diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca (IC) aguda: o que não fazer

Estratégias que não trazem benefícios e/ou colocam paciente em risco

Recomendações Classe

Uso de cateter de artéria pulmonar (Swan-Ganz) como rotina em pacientes com IC aguda III

Uso de dobutamina, milrinone ou levosimendana para pacientes sem sinais de baixo débito III

Uso de medicamentos que causam retenção hidrossalina (anti-inflamatórios e glitazonas) ou que têm efeito cardiodepressor (verapamil, diltiazem, 
nifedipino, propafenona, tricíclicos e quimioterápicos cardiotóxicos) em portadores de IC, especialmente durante a fase de descompensação III

Quadro 6.4 – Recomendações para diagnóstico e tratamento da miocardite por doença de Chagas aguda ou reativação: o que fazer

Doença de Chagas

Recomendações Classe

Miocardite por doença de Chagas deve ser suspeitada nos seguintes cenários:
IC de início recente ou alterações recentes em exames de ECG ou de imagem com ou sem sinais/sintomas de IC em paciente com epidemiologia positiva
Sinais de reativação da infecção pelo Trypanosoma cruzi no contexto de transplante de órgãos e/ou uso de imunossupressores, com ou sem sinais de IC
Sinais de reativação da infecção por T. cruzi no contexto de síndrome da imunodeficiência adquirida com ou sem sinais de IC
Recém-nascidos de mães portadoras de doença de Chagas

I

Pacientes com suspeita de miocardite por Chagas devem se submeter a exames de sangue com pesquisa direta para T. cruzi, pelo menos duas reações 
sorológicas para Chagas I

Pacientes com suspeita de reativação da doença de Chagas devem se submeter a exames de sangue com pesquisa direta para T. cruzi; biópsias do 
enxerto e teciduais com pesquisa de amastigotas; reação em cadeia da polimerase no sangue e em biópsias teciduais, se disponível I

Pacientes com suspeita de miocardite por Chagas agudo ou reativação devem se submeter a exames de ECG, radiografia de tórax e ecocardiograma I

Pacientes com suspeita de miocardite por Chagas e IC devem receber tratamento para IC orientado pelas diretrizes de IC I

Pacientes com diagnóstico de miocardite por Chagas aguda ou reativação devem receber tratamento antiparasitário com benznidazol I

Pacientes com miocardite por Chagas e IC refratária, choque cardiogênico e/ou deterioração hemodinâmica progressiva devem ser avaliados para 
transplante de coração e/ou SCM I

Tratamento etiológico da reativação: benznidazol 5 mg/kg/dia durante 60 dias I

Tratamento etiológico não deve ser recomendado de rotina na cardiopatia chagásica crônica I

ECG: eletrocardiograma.
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CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil (DF)

http://cardio2018.com.br

XV Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria - 
DECAGE 2018

12 a 13 de outubro de 2018

Florianópolis (SC)

http://departamentos.cardiol.br/decage2014/

XV Congresso do Departamento de Hipertensão 
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Salvador (BA) 
http://departamentos.cardiol.br/sbc-dha/

XXV Congresso Brasileiro de Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular Pediátrica

1 a 3 de novembro de 2018 
Maceió (AL) 
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