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Insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica
complexa, classicamente definida como incapacida-
de do coração em bombear suprimento adequado de
sangue, em relação ao retorno venoso e às necessi-
dades metabólicas tissulares, ocasionando redução
do débito cardíaco e elevação das pressões pulmo-
nares e venosa sistêmica.

Embora a insuficiência cardíaca possa ser a via
final comum de quase todas as cardiopatias, há dois
mecanismos fisiopatológicos básicos pelos quais o
coração se torna insuficiente: comprometimento
miocárdico primário e sobrecarga excessiva. A per-
da de células miocárdicas resulta principalmente de
doença aterosclerótica coronária ou cardiopatia
isquêmica, cardiomiopatia e miocardites. As sobre-
cargas cardíacas podem ser divididas em sobrecar-
ga de pressão—hipertensão arterial, estenose e
coarctação da aorta, estenose pulmonar e hiperten-
são pulmonar—e sobrecarga de volume—
regurgitação valvar, “shunts”, ou fístulas
artério-venosas. Nos países desenvolvidos, a
cardiopatia isquêmica e a hipertensão arterial
sistêmica, isoladamente ou em associação, constitu-
em as principais causas de insuficiência cardíaca. Na
África e em alguns países da América do Sul, pre-
dominam as cardiomiopatias.

Diversos fatores têm contribuído para o interes-
se crescente suscitado pela insuficiência cardíaca
nos últimos anos: o reconhecimento de sua elevada
incidência e mortalidade, a melhora das técnicas
invasivas e não invasivas para avaliar a função
ventricular, o extraordinário avanço nos conhecimen-
tos sobre a fisiopatologia e a disponibilidade de no-
vos recursos terapêuticos. Em especial, as contribui-
ções resultantes das extensas pesquisas sobre as al-
terações neurohumorais na insuficiência cardíaca
têm se refletido importantemente na abordagem te-

rapêutica dessa condição, permitindo a utilização mais
racional de antigos medicamentos e propiciando a in-
trodução de novos conceitos e novas drogas1-4.

DESEMPENHO CARDÍACO5-7

A função de bomba do coração, também desig-
nada desempenho ou performance cardíaca, é nor-
malmente governada pela integração de quatro
determinantes principais, que regulam o volume
sistólico e o débito cardíaco: pré-carga, contratilidade,
pós-carga e freqüência cardíaca.

A pré-carga relaciona-se estreitamente com o
comprimento inicial da fibra miocárdica em repouso
(diástole) e com o volume diastólico final do
ventrículo, e representa a tensão parietal passiva no
começo da contração. Dentro de limites (compri-
mento do sarcômero até 2,2 micra), o estiramento
das fibras miocárdicas aumenta sua força de contra-
ção e/ou a extensão do encurtamento (fenômeno de
Frank-Starling). No coração intacto, o aumento do
volume ventricular resulta em aumento do volume
sistólico ejetado. A pressão diastólica final do
ventrículo esquerdo (pressão atrial ou pressão de
enchimento ventricular) acompanha estreitamente o
volume diastólico final e é utilizada como expressão
de pré-carga. No organismo intacto, a pré-carga é
determinada pelo retorno venoso, volume sangüíneo
total e atividade atrial.

Embora esses fatores—comprimento da fibra,
volume e pressão diastólica final—estejam relaciona-
dos entre si, a relação não é constante, podendo va-
riar consideravelmente, tanto em diferentes pacien-
tes, como num mesmo paciente em diferentes con-
dições, devido a alterações da distensibilidade ou
complacência ventricular (relação entre pressão e
volume). Assim, doentes com hipertrofia concêntri-
ca (hipertensão arterial, estenose aórtica) podem ter
pressão diastólica final elevada, porém volume nor-
mal ou até mesmo diminuído. Em contraste, pacien-
tes com miocardiopatia dilatada ou regurgitação
valvar, podem apresentar acentuado aumento de vo-
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Fig. 1 - Interação entre os vários fatores que regulam a performance cardíaca.

lume com pressão diastólica final discretamente ele-
vada.

A contratilidade, ou “estado inotrópico”, é a for-
ça da contração ventricular, independente da pré-carga
e pós-carga e refletida pelas curvas de relação força-
velocidade-comprimento, que exprimem a relação in-
versa entre a velocidade de encurtamento do miocárdio
e o desenvolvimento de tensão na parede ventricular.
A contratilidade depende essencialmente da interação
qualitativa das proteínas contráteis, miosina e actina,
nos locais geradores de força.

A redução da contratilidade miocárdica
manifesta-se por redução do desenvolvimento de for-
ça, da velocidade de desenvolvimento de força e da
velocidade de encurtamento, além de retardo no re-
laxamento. Esses índices de contração muscular
refletem-se no coração intacto por diminuição do vo-
lume sistólico e da fração de ejeção e por desvio para
baixo da curva de função ventricular, com aumento
da pressão atrial.

A pós-carga é expressão da resistência à ejeção
ventricular. No coração intacto, pode ser definida como
a tensão intramiocárdica integrada durante a ejeção, ou
seja, a tensão ou força que atua nas fibras da parede
ventricular após o início do encurtamento. Para o
ventrículo esquerdo, a resistência vascular total é a
soma da resistência proximal da aorta (impedância) e
da resistência vascular periférica.

O aumento da resistência vascular periférica in-
duz a aumento da pressão sistólica ventricular, ten-
são parietal e raio do ventrículo. Isto leva a aumento
do consumo de oxigênio miocárdico e redução da fra-
ção de ejeção. Para uma mesma pré-carga e
contratilidade, o volume sistólico varia inversamente
com a pós-carga.

A um volume sistólico (VS) constante, o débito
cardíaco (DC) é função linear da freqüência cardía-
ca (DC = VS x FC). A aceleração da freqüência car-
díaca geralmente não induz a desvio da curva de fun-
ção ventricular — relação entre pressão diastólica fi-
nal ventricular e volume sistólico; contudo, pode au-
mentar a força de contração (índice de performance
do trabalho sistólico) a qualquer nível de pressão de
enchimento, achado consistente com melhora da
contratilidade miocárdica. A interação entre os vári-
os fatores que regulam a performance cardíaca está
esquematizada na figura 1.

MECANISMOS COMPENSATÓRIOS7-11

Quando ocorre um defeito primário da contra-
tilidade, ou quando se impõe uma sobrecarga exces-

siva ao coração e a função ventricular esquerda é com-
prometida e o volume sistólico cai, são ativados diver-
sos mecanismos compensadores que permitem, den-
tro de limites (reserva cardíaca), preservar a homeostase
circulatória, ou seja, manter débito cardíaco e pressão
de perfusão tissular normais em repouso. Paralelamen-
te, entram em jogo respostas neurohumorais comple-
xas, com a mesma finalidade.

Desde logo convém acentuar que, embora ini-
cialmente necessários e benéficos, tais mecanismos e
respostas compensatórios podem tornar-se subse-
qüentemente deletérios, pois a utilização de cada um
deles envolve um determinado custo8.

Mecanismos Cardíacos

Entre os mecanismos compensatórios cardíacos
propriamente ditos, incluem-se: taquicardia, mecanis-
mo de Frank-Starling e hipertrofia cardíaca.

Taquicardia — O aumento da freqüência car-
díaca é um dos primeiros mecanismos compensató-
rios utilizados pelo coração insuficiente para manter
o débito cardíaco, quando o volume sistólico cai. A
taquicardia contribui para satisfazer as necessidades
orgânicas de fluxo sangüíneo, porém aumenta o con-
sumo de oxigênio miocárdico e pode comprometer o
fluxo coronário pelo encurtamento da diástole. Esses
efeitos são particularmente adversos em pacientes
com insuficiência cardíaca associada à cardiopatia
isquêmica. Portanto, além de valor limitado, a
taquicardia pode ser deletéria.

Mecanismo de Frank-Starling—O mecanismo
de Frank-Starling é imediatamente utilizado para aju-
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Fig.2 - Operação do mecanismo de Frank-Starling. Curvas de função ventricular em
indivíduos normais e com deficiência cardíaca congestiva (ICC). Pontos N, D, B
indicam o mesmo débito cardíaco (DC) no eixo vertical, mas em diferentes pressões
diastólicas finais (Pdf) no eixo horizontal. Pdf muito elevadas causam sintomas
congestivos; DC reduzido, sintomas de baixo débito.

dar o ventrículo a manter o débito cardíaco em pre-
sença de sobrecarga hemodinamica excessiva (espe-
cialmente de volume) ou de distúrbio primário da
contratilidade.

Esse mecanismo controla o débito cardíaco por
alterações no comprimento da fibra imediatamente
antes da contração. Quanto maior a fibra, mais po-
tente é a contração subseqüente, até um limite de
estiramento (correspondente a um comprimento do
sarcômero de 2,2 micra), além do qual ocorre desli-
gamento e declina a capacidade contrátil.

O mecanismo de Frank-Starling é também conhe-
cido como mecanismo de pré-carga, uma vez que se
refere à carga imposta à fibra miocárdica antes de ini-
ciar a contração. Se o ventrículo falha em ejetar quan-
tidade normal de sangue durante um batimento e o re-
síduo sistólico aumenta, o sangue que chega ao
ventrículo na diástole subsequente determina dilatação
ventricular, com aumento do volume e da pressão
diastólica final e do comprimento e tensão das fibras
miocárdicas. Essas alterações permitem uma contração
mais vigorosa e a ejeção de um volume sistólico mai-
or, com menor grau de encurtamento circunferencial
das fibras. Em conseqüência, a performance cardíaca
pode ser “compensada” a um maior comprimento da
fibra e a um volume diastólico final aumentado.

A eficiência do mecanismo de Frank-Starling é adi-
cionalmente limitada quando a contratilidade está com-
prometida, pois o ramo ascendente da curva de função
ventricular é menos íngreme e a amplitude do ápice re-
duzida, de modo que o máximo volume sistólico possí-
vel (rendimento máximo) é obtido em uma pressão
diastólica final anormalmente elevada (fig. 2).

A utilização do mecanismo de Frank-Starling
pelo ventrículo insuficiente acompanha-se de conges-

tão pulmonar e sistêmica e de aumento da tensão
parietal ventricular; em conseqüência o custo para o
uso deste mecanismo compensatório é congestão
visceral, edema periférico e aumento do consumo de
oxigênio miocárdico.

Hipertrofia Cardíaca9,10 — O desenvolvimen-
to de hipertrofia ventricular, que se inicia algumas se-
manas após sobrecarga de pressão ou volume, cons-
titui um dos principais mecanismos compensatórios
que permite ao ventrículo suportar a sobrecarga.

O aumento da massa muscular cardíaca tende
a normalizar o estresse ventricular causado pela so-
brecarga, porque provê mais massa e superfície para
que as cargas sejam distribuídas. De acordo com a
lei de Laplace, a tensão gerada na parede de uma câ-
mara (T) relaciona-se diretamente com a pressão no
seu interior (p) e com o raio da câmara (r) e inversa-
mente com a espessura parietal (e).

P x r
T = 

e2
A resposta inicial do ventrículo a uma sobrecar-

ga de pressão ou volume é o aumento do comprimen-
to do sarcômero, de modo que o “overlap” entre os
miofilamentos seja ótimo, isto é, cerca de 2,2 micra.
Segue-se aumento da massa muscular total, embora o
padrão de hipertrofia seja diferente, de acordo com o
tipo de sobrecarga. Se a contratilidade de cada unida-
de do miocárdio se torna deprimida, o miocárdio
hipertrofiado pode ainda manter a compensação circu-
latória, porque a massa total está aumentada. Persis-
tindo a sobrecarga, as alterações estruturais progridem.
A hipertrofia progressiva acompanha-se de aumento
do tecido conectivo e fibrose intersticial, que inicialmen-
te comprometem as propriedades diastólicas do
miocárdio (complacência) e, posteriormente, o estado
contrátil e a função sistólica. Ademais, a hipertrofia
aumenta o consumo de oxigênio miocárdico e pode re-
duzir a oferta de oxigênio por unidade de tecido, fa-
vorecendo a ocorrência de isquemia.

Assim, apesar de mecanismo que concorre inici-
almente para manter adequado desenvolvimento de for-
ça pelo ventrículo, a hipertrofia miocárdica contribui
para o esgotamento da reserva contrátil cardíaca.

Mecanismos Periféricos

Quando o débito cardíaco é limitado, ocorre
redistribuição do fluxo sangüíneo que visa
manter a perfusão de órgãos vitais, como cérebro
e coração, a expensas do fluxo a áreas menos crí-
ticas, como pele, órgãos esplâncnicos, músculos
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Fig. 3 - Alterações neurohumorais na insuficiência cardíaca congestiva, SRAA =
sistema reunina-angiotensina-aldesterona. FNA = fator natriurético atrial.

esqueléticos e mesmo rins, cujo suprimento é redu-
zido desproporcionalmente à redução do débito car-
díaco11. No inicio, essa redistribuição ocorre somen-
te em condições de aumento do trabalho cardíaco,
como exercício, porém, à medida que a insuficiência
cardíaca progride, manifesta-se também em repouso.
Essa redistribuição é mediada pelo sistema nervoso
simpático e pela regulação vasomotora local, depen-
dendo de fatores químicos e metabólicos.

A curva de dissociação da oxi-hemoglobina
desvia-se à direita, ou seja, declina a afinidade da
hemoglobina pelo oxigênio, na insuficiência cardía-
ca, devido a aumento do 2-3-difosfoglicerato. Esse me-
canismo facilita a liberação de oxigênio aos tecidos.

Ademais os tecidos extraem mais oxigênio por
unidade de fluxo sangüíneo e utilizam o metabolismo
anaeróbico em maior proporção que o normal, em
especial durante o exercício. O aumento da extra-
ção de oxigênio acentua a diferença arteriovenosa
de oxigênio para a maioria dos órgãos e para o orga-
nismo como um todo.

Retenção de Sódio e Água—a retenção de sal
e água é um mecanismo compensatório subagudo.
Em resposta à redução do débito cardíaco e do flu-
xo sangüíneo renal, os rins retêm sódio e água, para
restaurar o volume sangüíneo arterial efetivo e man-
ter o débito cardíaco5.

No início, o fluxo sangüíneo renal reduz se em
maior proporção que o filtrado glomerular, com o que
aumenta a fração de filtração e a reabsorção de sódio
e água nos túbulos contornados proximais. Posteri-
ormente, a ativação do sistema nervoso simpático e
do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a secre-
ção excessiva de arginina-vasopressina induzem a
maior retenção de sódio e água nos túbulos distais.

As conseqüências da utilização do mecanismo de
retenção de sódio e água para restaurar o débito car-
díaco são a congestão pulmonar e venosa sistêmica,
com os sintomas associados. Ademais, o edema dos
vasos contribui para intensificar a resistência vascular
periférica, aumentar a pós-carga e comprometer o de-
sempenho cardíaco.

ALTERAÇÕES NEUROHUMORAIS

A redução do débito cardíaco e da perfusão
tissular acompanha-se de uma série de alterações e
respostas neurohumorais que afetam o aparelho
cardiovascular de forma complexa, tornando a insu-
ficiência cardíaca não apenas uma doença do cora-
ção, mas da circulação como um todo. Tais altera-

ções destinam-se a restaurar o volume sangüíneo, o
débito cardíaco e a homeostase circulatória, e funci-
onam inicialmente como mecanismos compensatóri-
os úteis. Subseqüentemente, porém, algumas respos-
tas podem tornar-se deletérias, passando a atuar como
fatores patogenéticos que agravam o estado
hemodinâmico e clínico e afetam o prognóstico des-
favoravelmente.

As alterações neurohumorais na insuficiência car-
díaca congestiva (ICC) podem ser divididas em dois
grupos antagônicos5: 1) alterações que provocam
vasoconstricção e retenção de sódio e água—ativação
do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angio-
tensina-aldosterona, e liberação de arginina vasopres-
sina; 2) alterações que causam vasodilatação e natriure-
se — liberação do fator natriurético atrial, certas
prostaglandina e dopamina (fig.3).

Complexas interações ocorrem entre os neuro-
hormônios vasoconstrictores e retentores de sódio e
as substâncias vasodilatadoras e natriuréticas libera-
das na ICC5, das quais resultam potencialização ou
atenuação de respostas fisiológicas especificas. Ade-
mais, a ativação neurohormonal prolongada
acompanha-se de modificações na responsividade dos
órgãos-alvo, que podem reduzir significativamente os
efeitos dos agonistas neurohormonais1.

Sistema Nervoso Simpático

A ativação do sistema nervoso simpático é um
dos aspectos fundamentais da fisiopatologia da insu-
ficiência cardíaca12,13. O sinal biológico que desenca-
deia a hiperatividade simpática é a ativação do siste-
ma barorreceptor arterial, induzida pela queda do vo-
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Fig. 4 - Sequência de eventos que medeiam a estimulação dos receptores beta-
adrenérgicos e o efeito inotrópico no coração. GS = proteína regulatória,
subunidade estimuladora. ATP = trifosfato de adenosina. AMPc = monofosfato de
adenosina cíclico. PDE = fosfodiesterase.

lume sistólico, débito cardíaco e pressão arterial
pulsátil ou média14.

Evidências de Ativação Adrenérgica—Os ní-
veis plasmáticos de noradrenalina (NA) elevam-se
acentuadamente na ICC, tanto em repouso como du-
rante exercício15,17. Em repouso, as concentrações de
NA circulante são duas a três vezes mais altas (300
a 600 pg/ml, ou mais) na ICC, do que em indivídu-
os normais (150 a 250 pg/ml)17. Associa-se elevação
de dopamina e adrenalina circulante5, refletindo au-
mento da atividade adrenomedular. A elevação de NA
resulta tanto do aumento da liberação do hormônio
nas terminações nervosas simpáticas, como do redu-
zido clearance plasmático18. Durante exercícios leves
ou moderados, os níveis de NA circulante elevam-se
mais em pacientes com ICC do que em indivíduos
normais. Durante exercícios máximos, porém, o opos-
to se verifica, indicando relativa atenuação das des-
cargas adrenérgicas nessa situação.

As medidas da concentração plasmática de NA
na ICC correlacionam-se positivamente com a clas-
sificação funcional da New York Heart Association
(NYHA), elevando-se progressivamente da classe I
para II e IV15,19, e com o grau de disfunção ventricular
esquerda, refletida pelo nível de pressão capilar pul-
monar13. Na disfunção ventricular esquerda sem in-
suficiência cardíaca, os níveis de NA podem ser nor-
mais. Os níveis de NA correlacionam-se também di-
retamente com os índices de mortalidade na ICC13-17.
Presumivelmente, pacientes com disfunção ventricular
mais acentuada requerem os mais altos níveis de su-
porte simpático.

De outra parte, o miocárdio insuficiente torna-
se depletado de catecolaminas, provavelmente devi-
do a defeitos na síntese e na captação da NA20.

Receptores beta-adrenérgicos — As catecola-
minas estimulam receptores adrenérgicos localizados
nas membranas celulares. O mecanismo pelo qual a
ativação dos receptores beta-1 e beta-2 provoca seus
efeitos é complexo e envolve a adenilato ciclase, uma
proteína reguladora e o monofosfato de adenosina
cíclico (AMPc)21-23.

O início da série de reações que termina na res-
posta fisiológica ou farmacológica é conseqüência da
interação de três proteínas: a proteína do receptor,
uma proteína intermediária (subunidade, estimuladora,
designada Gs), que é ligada a um nucleotídeo
guanínico (guanosina disfosfato, GDP) e a proteína
enzimática da adenilato ciclase (fig. 4). Na formação
deste complexo, o GDP transforma-se em guanosina
trifosfato (GTP). O complexo GTP-Gs ativa a

adenilato ciclase, que converte o trifosfato de
adenosina (ATP), em AMPc, designado segundo
mensageiro celular. O AMPc, por sua vez, ativa uma
proteína quinase, enzima que cataliza a ativação de
diversas proteínas, através de fosforilação. Nas cé-
lulas miocárdicas, a fosforilação de alguns componen-
tes dos canais lentos da membrana operados por re-
ceptores leva a aumento do influxo de cálcio através
dos mesmos, aumento da concentração de cálcio
intracelular e conseqüentemente, da contratilidade
miocárdica. Entre outras proteínas que são
fosforiladas pela ação de agonistas beta-adrenérgicos
incluem-se: subunidade inibitória da troponina, pro-
teína C dos filamentos de miosina, fosfolambana e
uma proteína do sarcolema.

Estudos com radioligantes demonstraram que o
número e a sensibilidade dos beta-receptores cardía-
cos estão diminuídos em pacientes com ICC23-26.

Determinações realizadas em fragmentos de
biópsia endomiocárdica evidenciaram redução média
de 50% da densidade dos receptores beta-adrenérgicos
na ICC, proporcional à classe funcional24-26, A produ-
ção intracelular de AMPc estava diminuída em cer-
ca de 40%24, e a resposta inotrópica do coração in-
suficiente reduzida em 50-60%, 0 que é consistente
com esses achados25.

Os conhecimentos atuais sobre a modulação
dos beta-receptores sugerem que tanto a redução
da densidade, como a regulação inferior dos
beta-receptores resultam da exposição crônica aos
agonistas27-28, As etapas iniciais do processo
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parecem envolver o desacoplamento dos beta-recep-
tores de outros componentes do complexo
receptor-guanina nucleotideadenilato ciclase, através
de mecanismos variáveis27: a) modificação química
dos receptores, como fosforilação, comprometendo
sua capacidade de ligação com a proteína regulatória
guanina nucleotide e a conseqüente ativação da
adenilato ciclase; b) internalização do receptor e seu
seqüestro da superfície celular.

A noradrenalina tem afinidade pelos receptores
beta-1 cerca de 10 vezes maior do que pelos recep-
tores beta-229. No miocárdio ventricular insuficiente,
a redução da densidade dos beta-receptores parece
resultar de diminuição seletiva dos receptores beta-129-

30. A população dos receptores beta-2 não é signifi-
cativamente afetada. No miocárdio ventricular normal
do homem, a proporção de receptores B

1
/B

2
 é 80%/

20%. Essa proporção altera-se para 60%/40% no co-
ração insuficiente29,30.

A maioria dos receptores beta-2 no miocárdio
está acoplada ao processo de contração. Em conse-
qüência, esses receptores podem desempenhar impor-
tante papel em mediar o suporte inotrópico no cora-
ção insuficiente, em resposta a agonistas beta-2
endógenos (adrenalina) ou exógenos. Estudos de-
monstraram que os agonistas beta-2 podem apresen-
tar inicialmente efeito inotrópico significante em pa-
cientes com ICC, combinando ação vasodilatadora,
através da estimulação beta-2 periférica, com aumen-
to da contratilidade, através da proporção aumenta-
da de receptores beta-2 no miocárdio31. Entretanto,
Colucci e col32 documentaram, durante a administra-
ção crônica de pirbuterol, um agonista beta-1 e beta-2,
redução da eficácia inicial, isto é, dessensibilização ou
tolerância.

Assim, a despeito da preservação do número de
receptores beta-2 no miocárdio ventricular insuficien-
te, as respostas aos agonistas beta-2 podem ter sen-
sibilidade diminuída, sugerindo desacoplamento des-
ses receptores dos subseqüentes eventos bioquímicos
da via beta adrenérgica33. Entretanto, a redução sele-
tiva da sensibilidade dos receptores beta-2 é menor
do que a dos beta-129.

Esses defeitos no complexo receptor-adenilado
ciclase podem ser revertidos ao normal por interven-
ções que atenuam ou bloqueiam a atividade do siste-
ma nervoso simpático, como inibidores da enzima
convesora34 e beta-bloqueadores35.

É digno de nota que a dessensibilização às
catecolaminas em resposta à hiperatividade simpáti-

ca prolongada parece ocorrer de forma seletiva no
miocárdio, pois não se manifesta em outros órgãos.
Assim, os depósitos de catecolaminas não se encon-
tram depletados nos rins e a atividade neurotrans-
missora simpática está aumentada, ao invés de ate-
nuada, nos vasos sangüíneos periféricos36.

As observações clínicas que a redução seletiva
da responsividade miocárdica às catecolaminas na in-
suficiência cardíaca crônica é resposta adaptativa be-
néfica, que protege o ventrículo insuficiente dos efei-
tos deletérios da estimulação simpática prolongada1.
Entretanto, apesar dessa sensibilidade atenuada à
estimulação beta-adrenérgica, o aumento acentuado
dos níveis plasmáticos de catecolaminas na ICC é ain-
da suficiente para manter o suporte simpático à cir-
culação, e os agentes simpaticomiméticos permane-
cem como a intervenção farmacológica mais eficaz
para aumentar agudamente a contratilidade
miocárdica23.

Efeitos Benéficos e Conseqüências Adversas
— A ativação do sistema nervoso simpático na ICC
tem inicialmente um papel compensatório, porque
aumenta a freqüência cardíaca e a contratilidade
miocárdica, melhorando o desempenho sistólico do
coração insuficiente. Ademais, provoca constrição
arteriolar periférica, que mantém a pressão arterial em
presença de débito cardíaco reduzido, e causa
venoconstricção, que aumenta o retorno venoso, as
pressões de enchimento do coração e o volume
ventricular, elevando o débito cardíaco do mecanis-
mo de Frank-Starling. Contudo, ou porque a ativa-
ção é excessiva, ou porque o sistema nervoso sim-
pático desempenha papel homeostático fundamental
apenas quando utilizado temporariamente (exercício,
hipovolemia e choque)37, esses efeitos compensató-
rios são habitualmente superados por conseqüências
cardíacas, vasculares e renais adversas, que podem
agravar, ao invés de aliviar, a ICC (Quadro I)

A ativação simpática eleva o trabalho cardíaco
e o consumo de oxigênio, através do aumento da fre-
qüência, da pré carga e da pós-carga e, de outra par-
te, reduz a perfusão coronária, por vasoconstricção
coronária e encurtamento da diástole, predispondo à
isquemia miocárdica. A vasoconstricção sistêmica
compromete a perfusão dos órgãos em geral, inclu-
sive dos rins, reduzindo o fluxo sangüíneo renal e au-
mentando a reabsorção tubular de sódio. A
estimulação simpática aumenta ainda a secreção de
renina e, conseqüentemente, a produção de angioten-
sina II. A angiotensina II, potente vasoconstrictor, ele-
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QUADRO I — Consequências da hiperatividade simpática na in-
suficiência cardíaca.

  1. Elevação da freqüência cardíaca
  2. Aumento da contratilidade miocárdica. Hipertrofia cardíaca
  3. Constricção arterial periférica: Aumento da pressão arterial e da

pós carga
  4. Venoconstricção periférica: Aumento do retorno venoso e da

pré-carga.
  5. Aumento do trabalho cardíaco e do consumo de oxigênio

miocárdico
  6. Hipoperfusão tecidual
  7. Redução do fluxo sanguíneo renal. Maior reabsorção tubular de

sódio
  8. Aumento da secreção de renina; ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona
  9. Liberação de arginina-vasopressina.
10. Redução da densidade e sensibilidade dos receptores beta-a-

drenérgicos
11. Efeitos tóxicos diretos da noradrenalina no miocárdio
12. Potencial arritmogênico

va adicionalmente a pós-carga e induz à secreção de
aldosterona, com a subseqüente retenção de sódio e
água. Ademais, a hiperatividade simpática leva à se-
creção pituitária de arginina-vasopressina, que aumen-
ta também a resistência vascular sistêmica e contri-
bui à retenção de água14.

As concentrações elevadas de catecolaminas
exercem efeitos tóxicos diretos no miocárdio, podendo
ocasionar edema, fibrose intersticial, miocardite e
necrose miocárdica33. Finalmente, o tônus simpáti-
co elevado exerce papel arritmogênico, aumentando
a incidência de arritmias ventriculares, especialmen-
te extra-sístoles, que ocorrem freqüentemente na ICC.
Esse efeito pode ter importantes implicações clínicas,
uma vez que cerca de metade dos pacientes com ICC
morre subitamente, presumivelmente devido a
taquicardia e fibrilação ventricular39.

Todas essas conseqüências adversas indicam que
a hiperatividade simpática na ICC representa,
crônicamente, importante fator patogenético e não ape-
nas epifenômeno ou mecanismo de compensação. E
explicam porque as concentrações progressivamente
elevadas de NA plasmática associam-se à redução pro-
gressiva dos índices de sobrevida, na ICC, e parecem
relacionar-se mais estreitamente ao prognóstico do que
outros distúrbios hormonais e hemodinâmicos40.

Sistema Renina-Angiotensina

Assim como o sistema nervoso simpático, o sis-
tema renina-angiotensina (SRA) é ativado em paci-
entes com ICC avançada41-43. A atividade da renina
plasmática encontra-se apenas discretamente aumen-

tada em pacientes com disfunção ventricular esquer-
da assintomática, mas se eleva acentuadamente à
medida que a insuficiência cardíaca se manifesta e
progride43, 44.

A liberação de renina é ativada por diversos
mecanismos: estimulação dos receptores beta-1 no
rim; redução do fluxo sangüíneo nas arteríolas renais,
estimulando barorreceptores sensíveis à distensão;
redução do conteúdo de sódio no túbulo distal (má-
cula densa)45. O uso de diuréticos também contribui
diretamente para o aumento da atividade da renina
plasmática.

A renina atua sobre o angiotensinogênio, produ-
zido no fígado, para formar a angiotensina I, deca-
peptídeo inativo, a qual é convertida em angiotensina
II, octapeptídeo extremamente ativo, pela enzima
conversora. A angiotensina II exerce muitas ações bi-
ológicas, entre as quais se incluem: vasoconstricção
arteriolar periférica, facilitação da liberação de NA das
terminações nervosas simpáticas, sensibilização dos
vasos sangüíneos à NA, liberação de arginina-
vasopressina pela pituitária, constrição das arteríolas
eferentes pós-glomerulares, hipertrofia vascular e
miocárdica, retenção de sódio no túbulo proximal,
estimulação da sede e liberação de aldosterona pela
supra-renal, a qual acentua a retenção de sódio e água
na ICC. O efeito vasoconstritor da angiotensina II nas
arteríolas eferentes aumenta a pressão de filtração
glomerular e tende a preservar a função renal, ape-
sar da redução da pressão de perfusão renal46.

A angiotensina II é um potente vasoconstritor.
Juntamente com a hiperatividade adrenérgica e a
arginina-vasopressina é responsável pela excessiva ele-
vação da resistência vascular sistêmica na ICC. Por
ação direta e através da liberação de aldosterona e
arginina-vasopressina, contribui para a retenção de
sódio e água. Aumenta, portanto, a pressão arterial,
o volume plasmático, a pós-carga e a pré-carga (fig.5).

Arginina-Vasopressina

A arginina-vasopressina (AVP), também conhe-
cida como hormônio antidiurético, está habitualmen-
te aumentada na ICC e na disfunção ventricular es-
querda assintomática44, 47. Entretanto, os níveis
circulantes são muito variáveis e podem, inclusive, ser
normais. AVP é um potente vasoconstritor endógeno,
que também provoca retenção de água por seus efei-
tos nos túbulos coletores renais. Pequenos aumentos
dos níveis basais de AVP aumentam a resistência com
ICC43. A AVP potencializa a vasoconstricção causa-
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Fig. 5 - Consequências fisiopatológicas da ativação do sistema renina-
angiostensina.

da pela NA e pela angiotensina II. É possível também
que esse hormônio contribua à hiponatremia em paci-
entes com ICC avançada, devido a seu efeito em um
receptor tubular renal (vasopressina-2), causando re-
lativa incapacidade de eliminar água normalmente4.

Sabe-se que a angiotensina II provoca liberação
de AVP pela hipófise posterior. A estimulação alfa-2
central suprime a liberação de AVP em animais. A
regulação inferior dos receptores alfa-2 adrenérgicos
na ICC pode ser um mecanismo que contribua aos
níveis elevados de AVP nessa síndrome4.

O papel da AVP na ICC é menos evidente que
o do SNS e SRA. Entretanto, em pacientes com ní-
veis circulantes elevados de AVP, a administração de
um antagonista competitivo seletivo induz a redução
da resistência vascular sistêmica e ao aumento do dé-
bito cardíaco. Essas respostas são similares às
provocadas pelos agentes antiadrenérgicos, em paci-
entes com NA circulante elevada, e pelos inibidores
da enzima conversora da angiotensina, em pacientes
com aumento da atividade da renina plasmática49.

Fator Natriurético Atrial

O fator natriurético atrial (FNA) é um peptídeo
com 28 aminoácidos secretado pelos átrios. O prin-
cipal estímulo que induz à liberação de FNA é a
distensão atrial, através da estimulação de receptores
de tensão59. Condições fisiológicas e patológicas que
aumentam a pressão atrial provocam liberação de
FNA: hipervolemia, retenção de sódio e água de
etiologia variada, ICC e insuficiência renal. A taquicar-
dia, por si só, associa-se a aumento da liberação de
FNA51.

As propriedades diurética e natriurética do FNA
são devidas à ação renal, ainda não completamente
elucidada. Ademais, o FNA exerce potente efeito
vasodilatador, arterial e venoso, provavelmente me-
diado por aumento do monofosfato de guanosina
cíclico(GMPc) nas células musculares lisas dos va-
sos50. Em conseqüência, reduz a resistência vascular
sistêmica, a pressão arterial, a pré-carga e a pós-carga,
e aumenta o débito cardíaco.

Em condições experimentais, o FNA inibe a li-
beração de NA pelas terminações nervosas simpáti-
cas; aumenta a sensibilidade dos barorreceptores e,
portanto, diminui a ativação central do SNS52; inibe
a formação de renina, bem como a propriedade da
angiotensina II de estimular a sede e a secreção de
aldosterona e vasopressina53. A liberação de FNA pa-
rece ser uma resposta compensatória na ICC, que
pode contrabalançar parcialmente os efeitos
vasoconstrictores do SNS, SRA e arginina-vasopres-
sina, bem como os efeitos adversos dos vasoconstric-
tores endógenos nos rins1,54.

Na ICC, os níveis plasmáticos de FNA
encontram-se acentuadamente aumentados e o grau
de elevação se correlaciona com os níveis da pres-
são atrial ou arterial pulmonar55, com a fração de
ejeção ventricular esquerda56 e com a classe funcio-
nal55. Esses níveis plasmáticos elevados de FNA são
reduzidos ou normalizados pelo tratamento eficaz da
ICC, presumivelmente devido à redução das pressões
atriais51.

Estudos indicam que os efeitos do FNA podem
ser atenuados com o tempo, ou seja, à medida que a
insuficiência cardíaca entra em sua fase crônica1. O
provável mecanismo desse fenômeno é o comprome-
timento da função normal dos receptores atriais e,
conseqüentemente, da capacidade de a distensão atrial
aumentar a liberação do peptídeo. Esse defeito pode
ser acentuado pela regulação inferior dos receptores
beta-adrenérgicos, uma vez que tais receptores pare-
cem ser importante determinante da liberação de FNA
durante períodos de estresse fisiológico. Embora os
níveis circulantes de FNA se elevem acentuadamen-
te na ICC, a inclinação da curva de pressão
atrial-resposta torna-se mais suave, indicando menor
concentração do peptídeo para um dado nível de
pressão atrial1.

Prostaglandinas

Prostaglandinas não são verdadeiros hormônios,
porém autacóides, isto é, substâncias que atuam ape-
nas no micro ambiente em que são liberadas. Em
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pacientes com insuficiência cardíaca e perfusão renal
reduzida, elevam-se os níveis circulantes de pros-
taglandina E2 (PGE2) e prostaciclina57. A hipoper-
fusão renal é um potente estímulo para a liberação
de prostaglandinas pelos rins. Noradrenalina e
angiotensina II também promovem a liberação de
prostaglandinas58,59, parecendo haver uma relação di-
reta entre a intensidade da ativação vasoconstrictora
e a liberação de PGE257. As prostaglandinas são ain-
da secretadas pelos rins em resposta à terapêutica
diurética.

A importância real da atividade prostanóide na
insuficiência cardíaca não está suficientemente
esclarecida. Contudo, prostaglandinas são geradas, li-
beradas e atuam localmente para provocar
vasodilatação em leitos vasculares regionais4. Nos
rins, especificamente nos glomérulos, as
prostaglandinas e a angiotensina II interagem para
aumentar a pressão de filtração e a taxa de filtração
glomerular e preservar a função renal: as
prostaglandinas, por ação vasodilatadora direta nas
arteríolas aferentes e a angiotensina, por ação
vasoconstrictora nas arteríolas eferentes57. Em todos
os outros locais, os efeitos dessas prostaglandinas re-
nais opõem-se aos dos sistemas vasoconstrictores e
retentores de sódio. Prostaciclina e PGE2 anta-
gonizam a vasoconstricção sistêmica e reduzem as
condições de sobrecarga do coração insuficiente57.
Podem, ainda, inibir diretamente a reabsorção de
sódio nos túbulos renais, antagonizar os efeitos
dipsogênicos da angiotensina II e opor-se às ações da
vasopressina nos túbulos coletores1.

Pacientes com ICC parecem ser altamente de-
pendentes da produção normal de prostaglandinas para
manter a função renal. A indometacina, um potente
inibidor de ciclooxigenase e da formação de
prostaglandinas, compromete a função renal, promo-
ve retenção de sódio e água e agrava a performance
ventricular em pacientes com ICC57. Esses efeitos ad-
versos são mais evidentes em pacientes com ICC e
hiponatremia, que apresentam níveis mais elevados de
prostaglandinas e perfusão renal mais comprometida57.
Em condições normais, a inibição das prostaglandinas
não influencia significativamente a função renal.

Em pacientes com perfusão renal acentuada-
mente comprometida, a liberação de prostaglandinas
pelos rins atua como resposta adaptativa que contra-
balança os efeitos do SRA53. Quando a insuficiência
cardíaca é moderada e o fluxo sangüíneo renal pou-
co reduzido, o FNA parece funcionar como o anta-

gonista primário do SRA53. À medida que a insufici-
ência cardíaca se agrava, as ações infra-renais do
FNA se atenuam e as prostaglandinas renais tornam-se
mais importantes como antagonistas da angiotensina
II. Tanto as prostaglandinas como o FNA opõem-se
a quase todas as ações sistêmicas e infra-renais do
SRA, exceto a vasoconstricção da arteríola eferente.
Tal ação deve ser mantida, se o SRA destina-se a pre-
servar a taxa de filtração glomerular1. Em verdade,
prostaglandinas e FNA atuam sinergicamente nas
arteríolas aferente e eferente, respectivamente, para
aumentar adicionalmente a pressão de filtração hidráu-
lica glomerular, de modo que ambos ampliam essa
importante ação intra-renal da angiotensina II. Segun-
do Packer, essas observações sugerem que os vasodi-
latadores endógenos não atuam como antagonistas
vasoconstrictores não específicos, porém exercem
seus efeitos seletivamente para proteger o coração in-
suficiente como o rim hipoperfundido1.

Dopamina

Dopamina, precursor natural da noradrenalina,
é liberada, via exocitose, das terminações nervosas
adrenérgicas juntamente com outros neurotrans-
missores, durante a ativação simpática. Estimulando
receptores vasculares dopaminérgicos (DA1),
dopamina provoca vasodilatação nas artérias coroná-
rias, cerebrais, mesentéricas e renais. Neurônios sim-
páticos pré-sinápticos parecem ter, também, recepto-
res dopaminérgicos, que atenuam a liberação de
noradrenalina60. Ademais, a dopamina aumenta a
natriurese.

Pacientes com insuficiência cardíaca apresen-
tam, freqüentemente, níveis plasrnáticos elevados de
dopamina61. Agonistas sintéticos dos receptores
dopaminérgicos (idopamina, fenoldopan) ativos por
via oral, vêm sendo desenvolvidos e seu benefício po-
tencial avaliado na terapêutica da ICC62.

Em conclusão, a fisiopatologia da ICC é carac-
terizada pela interação complexa de anormalidades
neurohumorais, que interferem no desempenho car-
díaco, na circulação periférica e na função renal, e
desempenham importante papel na seqüência de
eventos que ocorrem no desenvolvimento da síndro-
me. Embora se influenciando mutuamente, as forças
vasoconstrictoras-retentoras de sódio predominam so-
bre as vasodilatadoras-natriuréticas. O conhecimen-
to dessas respostas neurohumorais e suas repercus-
sões hemodinâmicas e clinicas é fundamental para a
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abordagem terapêutica racional da insuficiência car-
díaca.
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