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EDITORIAL

João Fernando 
Monteiro Ferreira
Presidente da SOCESP

O conhecimento está em constante evolução desde que a medicina 
adotou o método científico como norteador do que de melhor deve ser 
feito para os nossos pacientes e comunidade. A difusão do conhecimento 
também se transformou no último século, deixando de ser um privilégio 
de poucos, com acesso restrito e distribuição lenta, guardado em livros 
e bibliotecas, e nas últimas décadas passou a ser universal, instantâneo 
e acessível por diferentes meios. 
Já nos anos 80, Alvin Toffler, escritor futurista americano previu que a 
humanidade passaria pela era agrícola, era industrial e que a próxima 
seria a era da informação. Permanecem as aulas presenciais, os jornais e 
revistas impressas, mas o conhecimento está migrando para o conteúdo 
eletrônico. Tudo está na nuvem e na palma da mão. 
A SOCESP acompanhou a evolução da tecnologia e da sociedade, e 
se preparou para a era da informação. Ampliamos o conteúdo do site e 
aplicativo, expandimos a programação de eventos pela web em tempo real, 
e assim permitindo o acesso a informação valiosa e confiável cientificamente 
para dezenas de milhares de profissionais da saúde e público leigo.
A Revista da SOCESP acompanhou essa história. Pioneira em publicações 
em cardiologia, evoluiu da “Atualização Cardiológica“ para o formato de 
revista, a princípio impressa e posteriormente disponível eletronicamente. 
E na comemoração dos seus 30 anos, a Revista da SOCESP dá mais um 
passo, integrando o conteúdo escrito a um conteúdo de vídeos e áudios, 
tornando a experiência do leitor, e agora também ouvinte e expectador, 
mais intensa e produtiva.
Acesse e descubra o melhor do conhecimento cardiológico com a nossa 
nova revista e com todo o conteúdo e eventos da SOCESP.
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EDITORIAL

Marcelo Franken
Editor Chefe

Prezado(a) sócio(a), caro(a) leitor(a) 

A segunda edição de 2020 é muito especial para a Cardiologia do Estado de 
São Paulo, pois trata-se da edição comemorativa dos 30 anos da Revista da 
SOCESP. Obviamente, um marco tão significativo não pode passar em branco. 
Desta forma, além de celebrarmos os trinta anos de difusão do conhecimento 
cardiológico, aproveitamos para incorporar à nossa Revista inovações que a 
trazem para os tempos atuais. Além da utilização da plataforma 100% digital, 
a partir desta edição cada artigo da revista poderá ser acompanhado de um 
Podcast preparado pelos autores, tornando a possibilidade de aquisição do 
conhecimento ainda mais dinâmica.
O tema escolhido para esta edição comemorativa não poderia ser outro. 
De certa forma, Insuficiência Cardíaca (IC) tende a ser a via final de todas as 
cardiopatias, atingindo milhões de pessoas no mundo, conferindo grande 
morbimortalidade. O primeiro artigo trata da IC aguda, condição de alta 
prevalência nas Unidades de Emergência e UTIs de São Paulo e do Brasil, 
tornando-se um grande desafio para clínicos e cardiologistas. Na sequência, é 
revisada de forma prática a utilização dos dispositivos de assistência ventricular, 
geralmente indicados nas situações mais extremas da descompensação da IC. 
A terapia medicamentosa da IC de fração de ejeção reduzida está bem 
estabelecida há muitos anos, com a utilização de inibidores do sistema renina 
angiotensina aldosterona e betabloqueadores. Entretanto, mais recentemente, 
novos fármacos foram desenvolvidos e tem-se demonstrado redução da 
mortalidade nestes pacientes, o que é discutido no terceiro artigo desta 
edição. Ainda assim, o transplante cardíaco continua sendo importante opção 
para aqueles pacientes que não respondem mais a terapia medicamentosa, 
e as indicações e manejo dos pacientes submetidos a transplante cardíaco 
é discutido a seguir.
A IC de fração de ejeção preservada, com alta prevalência na população mais 
idosa, constitui-se em grande desafio para o cardiologista. As dificuldades 
diagnósticas e terapêuticas são abordadas de forma prática no quinto artigo. 
Os avanços relacionados ao tratamento da Insuficiência Mitral Secundária são 
discutidos na sequência, com ênfase ao tratamento percutâneo por clipagem 
mitral. A melhor compreensão dos mecanismos relacionados a amiloidose 
cardíaca tem tornado seu diagnóstico mais frequente, levando ao surgimento 
de novas modalidades terapêuticas, assunto do artigo que se segue. Por fim, 
as indicações e benefícios da ressincronização cardíaca e do desfibrilador 
implantável são debatidos no último capítulo desta edição especial.
Seguindo a mesma linha editorial, o Suplemento da Revista traz artigos de 
revisão dos departamentos, alinhados ao tema central da revista.
Por fim, honrado por participar deste marco tão importante, congratulo toda a 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo pelos 30 anos da Revista 
e desejo a todos uma ótima leitura.
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INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA

ACUTE HEART FAILURE

RESUMO
A insuficiência cardíaca (IC) é um importante problema de saúde pública, com crescente 

prevalência em todo o mundo. Está associada à alta mortalidade e à baixa qualidade de 
vida devido a internações recorrentes e dispendiosas. O termo “insuficiência cardíaca 
aguda” (ICA) é reservado para alterações rápidas ou graduais de sinais e sintomas que 
resultam em necessidade de terapia urgente. Diagnóstico precoce, descongestão como 
foco inicial, assim como das comorbidades e tratamento intensivo, são a base dos cui-
dados na ICA. As principais recomendações são as seguintes: (1) à internação, avaliação 
abrangente, considerando o tratamento padrão e as comorbidades do paciente, uma 
vez que determinam o prognóstico da doença, (2) durante as primeiras horas de aten-
dimento hospitalar, o tratamento descongestivo é uma prioridade e recomenda-se uma 
abordagem terapêutica diurética estagiada, com base na resposta do paciente, (3) para 
o tratamento dos pacientes na fase estável, considere iniciar e/ou ajustar o tratamento 
medicamentoso baseado em evidências (por exemplo, sacubitril/valsartana ou inibidores 
da enzima conversora da angiotensina/bloqueadores dos receptores da angiotensina 
II, beta-bloqueadores e antagonistas da aldosterona) e (4) na alta hospitalar, use uma 
lista de verificação para otimizar o atendimento do paciente e identificar as opções mais 
eficientes para manter a continuidade dos cuidados após a alta.

Descritores: Falência Cardíaca; Insuficiência Cardíaca; Descompensação Cardíaca.

ABSTRACT
Heart failure (HF) is an important public health problem, with increasing prevalence 

worldwide. It is associated with high mortality and low quality of life due to recurrent and 
expensive hospitalizations. The term “acute heart failure” (AHF) is reserved for rapid or gradual 
changes in signs and symptoms resulting in the need for urgent therapy. Early diagnosis, 
decongestion as the initial focus, as well as comorbidities and intensive treatment, are the 
basis of care in AHF. The main recommendations are as follows: (1) on admission, a com-
prehensive assessment, considering the standard treatment and the patient’s comorbidities, 
as these determine the prognosis of the disease, (2) during the first hours of hospital care, 
decongestive treatment is a priority and a staged diuretic therapeutic approach, based on 
the patient’s response, is recommended (3) for the treatment of patients in the stable phase, 
consider initiating and/or adjusting evidence-based drug treatment (e.g., sacubitril/valsartan 
or angiotensin converting enzyme inhibitors/angiotensin II receptor blockers, beta-blockers 
and aldosterone antagonists) and (4) at hospital discharge, use a checklist to optimize patient 
care and identify the most efficient options to maintain continuity of care after discharge.

Keywords: Heart Failure; Cardiac Insufficiency; Cardiac Decompensation.
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INTRODUÇÃO
A insuficiência cardíaca (IC) é um importante problema 

de saúde pública, com crescente prevalência em todo o 
mundo. Está associado a alta mortalidade e baixa qualidade 
de vida devido a internações recorrentes e dispendiosas. 
Considerada uma pandemia global que afeta cerca de 26 
milhões de pessoas em todo o mundo e resulta em mais 
de um milhão de hospitalizações anualmente nos Estados 
Unidos e na Europa com taxas de mortalidade em um ano 
estimadas entre 20% e 30%.1

O termo “insuficiência cardíaca aguda” (ICA) fica reserva-
do para alterações rápidas ou graduais de sinais e sintomas 
resultando em necessidade de terapia urgente.2 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.2 

Nos últimos 20 anos, o número de internações por IC no 
Sistema Único de Saúde diminuiu pela metade enquanto a 
taxa de mortalidade aumentou em dobro, principalmente nos 
idosos. Mais importante, o registro BREATHE – I Registro 

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2020;30(2):147-57 http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20203002147-57

Acesse o 
Podcast
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Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, que incluiu um grupo de 
hospitais públicos e privados representativos das diferentes 
regiões brasileiras, mostrou dado alarmante sobre óbito hos-
pitalar por IC no Brasil, a nossa mortalidade foi maior em mais 
de 4x em relação aos registros internacionais.3-6 (Figura 1)

Classificação
A IC aguda é classificada de acordo com quatro aspectos2: 

1. Síndrome clínica de apresentação: 
a. Insuficiência ventricular esquerda 
b. IC congestiva 
c. Choque cardiogênico 
d. Edema agudo de pulmão 

2. Tempo de evolução da doença:
a. IC aguda nova 
b. Crônica agudizada 

3. Tipo de disfunção ventricular:
a. IC com fração de ejeção preservada (ICFEp) − consi-

derada FEVE > 50% 
b. IC com fração de ejeção intermediária (ICFEi) − ou seja, 

com FEVE 40% e 50% 
c. IC com fração de ejeção reduzida (ICFEr) representada 

por FEVE < 40% 
4. Modelo clínico-hemodinâmico, por meio do exame clínico 
avalia a presença de congestão ou baixo débito cardíaco 
(DC), classificando o paciente em quatro categorias: 

a. Quente-Congesto: sem baixo débito com congestão 
b. Quente-Seco: sem baixo débito ou congestão 
c. Frio-Congesto: baixo débito e congestão 
d. Frio-Seco: com baixo debito e sem congestão

Portanto, a classificação clínica-hemodinâmica pode ser 
baseada no exame físico à beira do leito, a fim de detectar a 
presença de sintomas clínicos/sinais de congestão (congesto 
versus seco) e/ou hipoperfusão periférica (frio versus quente), 

lembrando que hipoperfusão não é sinônimo de hipoten-
são, mas frequentemente a hipoperfusão é acompanhada 
de hipotensão.7

FISIOPATOLOGIA
Ao contrário da ICFEr, a fisiopatologia da ICA é bem 

menos conhecida. Uma vez que a ICA começa, uma cascata 
de outras anormalidades acontecem, afetando o próprio 
coração, vasos, sistema neuro-humoral, rins, fígado e ati-
vando as vias inflamatórias que levam a injúria miocárdica. 
É comum ver elevação das troponinas ou lesão renal aguda 
na ICA, e a presença destas alterações tem pior prognóstico. 
A presença de comorbidades adicionam outra categoria na 
complexa apresentação da ICA. Hipertensão arterial, doen-
ça pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), diabetes mellitus 
e doença isquêmica do coração, além de determinantes 
sociais (apoio familiar, nutrição adequada e falta de moradia) 
são situações comuns na ICA. Nem sempre conseguimos 
determinar se e quando estas condições contribuem para 
ou pioram a ICA.8  

Na maioria dos pacientes hospitalizados com ICFEr, o 
volume diastólico final e a pressão diastólica final aumentam. 
Estas elevadas pressões de enchimento final diastólico são 
transmitidas à circulação venosa pulmonar, resultando em 
sinais e sintomas de congestão pulmonar. Em alguns pa-
cientes, pressões elevadas de enchimento do lado direito 
resultam em congestão venosa e hepática sistêmica, levando 
a desconforto abdominal, anorexia e edema. A contratilidade 
reduzida pode resultar em uma queda no volume sistólico, 
levando a sinais e sintomas de hipoperfusão sistêmica. Para 
pacientes admitidos com ICFEp, a relação pressão/volume 
diastólica final também é deslocada para cima, levando 
à congestão venosa vascular e sistêmica pulmonar. Ape-
sar dessas semelhanças, estudos recentes sugerem que a 

Figura 1. Painel A mostra dados do DATASUS de IC nas internações (x105), taxa de mortalidade global e taxa de mortalidade em idosos (>65 anos) 
ao longo do tempo e no painel B a mortalidade hospitalar por IC entre registros do Brasil e Internacional. 
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fisiopatologia difere em nível molecular entre os fenótipos de 
IC. A análise do Biology Study to Tailored Treatment in Chronic 
Heart Failure (BIOSTAT-CHF) demonstrou que os perfis de 
biomarcadores na ICFEr estão relacionados à proliferação e 
metabolismo celular, incluindo a porção N-terminal do pep-
tídeo natriurético tipo B (NT-proBNP), fator de diferenciação 
de crescimento-15 (GDF-15) e receptor de interleucina-1 tipo 
1, enquanto os perfis de biomarcadores para ICFEp estão 
mais relacionados à inflamação e reorganização da matriz 
extracelular (por exemplo, subunidade integrina beta-2 e 
catenina beta-1). Além disso, pacientes com ICFEi mostraram 
um perfil intermediário com interações de biomarcadores 
entre o estiramento cardíaco e os marcadores de inflamação.9

A Figura 2 mostra o conceito de lesão dos órgãos durante 
uma hospitalização e piora da evolução dos pacientes com 
ICA. Mostra ainda a contribuição das descompensações 
agudas para a progressão da IC. Para cada admissão por 
ICA, existe uma melhora em curto prazo; porém, o paciente sai 
do hospital com uma diminuição na função cardíaca. Um dos 
objetivos durante a hospitalização por ICA é prevenir a lesão 
cardíaca e renal com o uso de terapias que salvam vidas.10 

auxiliar no estabelecimento do perfil de risco admissional e 
prognóstico intra-hospitalar.2 Os biomarcadores podem ser 
utilizados para prever resultados em pacientes com ICA, entre 
os fatores de risco clássicos para a mortalidade, troponina 
e peptídeos natriuréticos permanecem como fatores prog-
nósticos independentes e sinérgicos, mesmo após o ajuste 
para fatores de confusão.12

Atrasos no diagnóstico e tratamento estão associados 
a pior prognóstico.8 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:2 
1. Definição de risco imediato de vida 
2. Diagnóstico de IC aguda 
3. Perfil de risco prognóstico intra-hospitalar
4. Terapêutica admissional.

Devemos, inicialmente, identificar o paciente que se en-
contra em 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. São situações como insuficiência respiratória 
aguda, infarto agudo do miocárdio (IAM), choque cardiogê-
nico, edema agudo de pulmão, taquiarritmia ou bradicardia, 
causa mecânica aguda, emergência hipertensiva, embolia 
pulmonar, acidente vascular cerebral (AVC)/confusão mental/
desorientação e comorbidade descompensada.2

As etapas de avaliação diagnóstica 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.2

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 e pelo escores de risco. (Tabela 2) 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. De acordo com o perfil de risco admissional, 
os pacientes são alocados nos protocolos terapêuticos e na 
unidade de internação mais adequada.2

O manuseio terapêutico admissional dos pacientes com 
ICA tem como objetivos a correção dos distúrbios cardiopul-
monares reconhecidos por meio da avaliação sistemática 
do fluxograma diagnóstico, para estabelecer a estratégia da 

Figura 2. Contribuição de cada hospitalização na progressão da IC. 
(A) indica o potencial impacto de  se parar a lesão cardíaca durante a 
hospitalização por ICA e mudança na evolução a longo prazo.

 Adaptado de Fonarow GC.10

Tabela 1. Critérios de Framingham para avaliação diagnóstica de 
insuficiência cardíaca aguda.

Critérios maiores Critérios menores
Dispneia paroxística noturna 
Turgência jugular a 45º 
Refluxo hepatojugular 
Estertores pulmonares 
crepitantes 
Cardiomegalia ao raio X de 
tórax 
Edema pulmonar agudo 
Galope de terceira bulha

Edema de tornozelo bilateral 
Tosse noturna 
Dispneia aos mínimos 
esforços 
Derrame pleural 
Taquicardia 

AVALIAÇÃO CLÍNICA E ESTRATIFICAÇÃO 
DE RISCO

Apesar da heterogeneidade da ICA, princípios gerais de 
atendimento devem ser aplicados na avaliação inicial e trata-
mento. Diagnóstico precoce, descongestão como foco inicial, 
assim como das comorbidades, e tratamento intensivo, são 
a base dos cuidados na ICA. A suspeita clínica de IC aguda 
tem como embasamento a identificação da presença de con-
gestão pulmonar ou sistêmica por meio da história clínica e 
do exame físico. Os achados clínicos, ao serem analisados de 
forma agrupada pelos critérios diagnósticos de Framingham,11 
(Tabela 1) apresentam maior acurácia diagnóstica, podendo 
chegar a 75%. A história clínica pregressa ou de internação 
por IC bem definidos, assim como identificação do fator 
causal ou agravante, são fortes indicadores de diagnóstico 
positivo de IC aguda. Os exames laboratoriais e de imagem 
devem ser solicitados na admissão para complementar a 
avaliação clínica no diagnóstico da ICA, determinar o fator 
causal e o diagnóstico diferencial, além de detectar comor-
bidades que possam agravar a ICA, definir e quantificar a 
congestão pulmonar e sistêmica e o baixo DC, assim como 

Função
cardíaca

Evento agudo

Tempo

A
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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; tra-
tamento dos fatores causais e desencadeantes; e tratamento 
das comorbidades descompensadas associadas.2

TRATAMENTO
Uma vez feito o diagnóstico, o algoritmo da Figura 3 

esboça uma abordagem pragmática da classificação inicial 
(modelo clínico-hemodinâmico) e tratamento dos pacientes 
com ICA. A grande maioria dos pacientes apresentam como 
”quente-congesto.”13 Esta classificação de Nohria-Stevenson 
também mostrou uma forte correlação com a classificação da 
New York Heart Association (NYHA). Importante, os pacientes 
“frio-congesto” apresentaram a maior taxa de mortalidade 
quando comparados ao grupo “quente-seco”.13,14 

Estudos têm demostrado que a fonte pagadora principal 
e o tipo de seguro têm uma influência significativa nos resul-
tados clínicos de pacientes internados com ICA; Medicaid, o 
programa de seguro de saúde financiado pelo governo para a 
população de baixa renda nos Estados Unidos, possui maior 
mortalidade hospitalar, menor taxa de utilização de dispositivos 
e maior tempo de permanência em comparação com pacientes 
com seguro privado,15,16 No nosso país, estudos são neces-
sários para explorar e entender a variação nos resultados das 
hospitalizações por ICA estratificadas pela fonte pagadora.

SUPORTE RESPIRATÓRIO 
A presença de congestão pulmonar, associada ou não 

à redução do DC, 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. 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 ventila-
tório 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. 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 
IAM, não há benefício comprovado para redução da mortali-
dade com o suporte invasivo. 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.2,17 Na necessi-
dade 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 sinto-
máticos 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

A congestão na IC é definida como sinais e sintomas de 
acúmulo de líquido extracelular que resultam em aumento 
das pressões de enchimento do coração.18 As pressões de 
enchimento são o resultado integrado da função sistólica 
e diastólica cardíaca, volume plasmático e capacitância/
complacência venosa. A IC tem aumento da ativação neu-
ro-humoral que induz a um estado de aumento da avidez 
renal de sódio e água, resultando em um aumento do volume 
plasmático.18 Além disso, o aumento da ativação simpática 
leva à constrição arterial e venosa esplâncnica, resultando 
na redistribuição do sangue da capacitância venosa es-
plâncnica para o volume circulatório, com maior volume 
circulante efetivo por redistribuição, em um estado em que a 
expansão do volume já estava presente.18,19 Como resultado, 
as pressões do retorno venoso e do enchimento cardíaco 

Tabela 2. Indicadores do perfil de risco clínico admissional da ICA.

Baixo risco Alto risco
Ausência de fatores de risco imediato de vida 
Ausência de comorbidade descompensada
IC aguda nova por crise hipertensiva 
IC crônica agudizada 
Perfil quente-congesto 
PAS > 110 mmHg 
FC < 130 bpm 
FR < 32 irpm 
SatO2 > 90% sem suporte de oxigênio 
SatO2 > 90% com suporte de oxigênio sem esforço respiratório 
SatO2 > 90% após VNI de até 90 minutos Creatinina < 2,0 mg/dL 
Ureia < 92 mg/dL 

Presença de fatores de risco imediato de vida 
Presença de comorbidade descompensada
IC aguda nova 
Perfil frio-congesto
PAS < 90 mmHg
FC > 130 ppm ou < 40 bpm
FR > 32 irpm com esforço respiratório
SatO2 < 90% com suporte de oxigênio 
SatO2 < 90% com suporte de oxigênio após 90 minutos de VNI 
Necessidade de suporte inotrópico ou vasodilatador por via 
endovenosa contínuo
Disfunção orgânica acometendo ≥ 2 órgãos
Troponina I elevada 
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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aumentam. De fato, a capacitância venosa fica comprometida 
durante estados de congestão venosa de longa duração e/
ou aumento da ativação simpática na ICA.20 É importante 
ressaltar que o termo sobrecarga de volume e congestão 
são frequentemente usados de forma intercambiável.18 No 
entanto, foi demonstrado que 54% dos pacientes hospita-
lizados por ICA tiveram um ganho ≤ 1 kg durante o mês 
anterior à admissão, sugerindo que a sobrecarga de volume 
caracteriza de forma incompleta a fisiopatologia da ICA e que 
a redistribuição do volume também poderia contribuir para o 
desenvolvimento de sinais e sintomas de congestão.21 Além 
disso, a IC está frequentemente associada à caquexia, o que 
dificulta a interpretação das alterações de peso. Algumas 

Figura 3. Algoritmo para tratamento da ICA. Adaptado de ESC 20167. 

PAS= pressão arterial sistólica; SMC= suporte mecânico circulatório. 

diretrizes de sociedades cardiológicas recomendam para o 
diagnóstico e tratamento da IC aguda e crônica distinguir a 
redistribuição aguda de líquidos da verdadeira sobrecarga 
de volume em pacientes com congestão, pois os diuréticos 
são usados principalmente para aliviar o volume excessivo 
por congestão devida a sobrecarga excessiva de volume.2,18

Vale ressaltar que podemos dividir os paciente “quente-
-congesto” em tipos:8

a. Vascular, com pressão sistólica elevada que vai se bene-
ficiar com a utilização de vasodilatadores e diurético endo-
venoso. (Figura 2)
b. Cardíaco, representado por pacientes com história de 
ICFEr que vem piorando progressivamente ao longo do 
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1. Diurese (1 L nas primeiras 6 horas; 1,5 a 2,5 mL/kg/hora) 
2. Ausência de ortopneia e esforço respiratório em 24 horas
3. Ausência de dispneia aos mínimos esforços em até 72 
horas; SatO2 > 90% em ar ambiente
4. Frequência cardíaca < 100 ppm; frequência respiratória 
< 22 irpm; PAS 110 à 130 mmHg

A escolha do regime de furosemida na ICA permanece 
como preferência do médico, tanto o bolus quanto a infu-
são contínua produzem resultados satisfatórios, segundo 
recente metanálise.22

A resistência diurética, do ponto de vista qualitativo, é uma 
taxa insatisfatória de diurese/natriurese, apesar de um regime 
diurético adequado.23 Pode ser um grande obstáculo no 
manejo da ICA. As causas incluem dosagem diurética inade-
quada, edema intestinal que dificulta a absorção, doença renal 
crônica, hipotensão sistêmica e baixo fluxo sanguíneo renal. 
Medicamentos não cardíacos, como agentes anti-inflamató-
rios não esteroides também podem inibir os efeitos diuréticos. 
Estratégias para superar a resistência diurética incluem o uso 
de um diurético tiazídico, como hidroclortiazida, que pode 
aumentar a produção de urina quando administrado junta-
mente com um diurético de alça. Inotrópicos positivos também 
podem ser usados para aumentar o fluxo sanguíneo renal e 
melhorar a diurese no cenário de resistência devido ao baixo 
DC.9 As medições urinárias pontuais de sódio são um méto-
do emergente para medir a resistência diurética. (Figura 4). 
Pacientes com débito cumulativo calculado de sódio <100 
mmol não alcançarão um balanço negativo significativo. 

Figura 4. Estratégia para ajuste do diurético. *O sódio urinário de uma amostra de urina coletada por uma-duas horas após a administração de 
uma dose de diurético de alça intravenosa pode prever a excreção total de sódio durante a ação natriurética de seis horas do diurético de alça, 
com forte correlação com sódio urinário medido de 6 h. 

tempo, com ganho de peso, aumento de edema e dispnéia 
aos esforços. Estes pacientes demonstram mais sobrecarga 
de volume do que redistribuição de volume (como observa-
do no tipo vascular). Nestes pacientes uma descongestão 
agressiva é mais indicada e também podem se beneficiar 
com vasodilatadores. (Figura 3)

A grande maioria dos episódios de ICA é caracterizada pelo 
aumento dos sinais e sintomas de congestão com sobrecarga 
de volume. O objetivo da terapia nesses pacientes é o alívio da 
congestão para atingir um estado de euvolemia, principalmente 
pelo uso de terapia diurética. Porém, muitos pacientes recebem 
alta com congestão clinica residual e a congestão clínica na 
alta é um forte preditor de pior resultado e readmissão, espe-
cialmente no cenário de piora da função renal.18

Os diuréticos de alça intravenosa (IV) continuam sendo 
a base do tratamento para ICA. Os diuréticos IV devem ser 
administrados na mesma dose que a dose oral crônica do 
paciente ou com doses crescentes se o paciente não res-
ponder. A administração precoce de diurético na ICA está 
associada a menor mortalidade quando controlado para 
idade, pressão arterial, função renal e outros fatores de risco 
independentes.9 A furosemida deve ser administrada por via 
intravenosa, na dose inicial de 20 a 40 mg, em bolos, em 
pacientes que não estavam em uso prévio e naqueles com 
uso crônico, a dose deve ser, no mínimo, equivalente à de 
uso prévio. A posologia e os intervalos dos diuréticos devem 
alcançar os alvos clínicos de descongestão. São alvos clínicos 
com a terapêutica diurética de descongestão:2

Na= sódio; eGFR= taxa de filtração glomerular estimada; ASC= área de superfície corpórea; Cr= creatinina; DU= debito urinário; [UNa]= concentração de sódio urinário; L= litro; 
IV=intravenosa. Formula de Na débito (mmol) = eGFR * (ASC/1.73) * (CrSerica/CrUrina) * 60min * 2.5hr * (NaUrina/1000ml).
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Ao identificar pacientes com resistência natriurética em uma–
duas horas, titulações diuréticas rápidas devem ser feitas 
para superar a resistência diurética em comparação com 
as práticas tradicionais de monitoramento.23

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. 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 alter-
nativos que podem ser utilizados nestes pacientes refratários 
ao tratamento clínico, destacam-se a ultrafiltração e a diálise.2  
A ultrafiltração venovenosa envolve a remoção do excesso de 
fluidos, por meio de membrana semipermeável, com um gra-
diente de pressão transmembrana. A ultrafiltração necessita ser 
ajustada de acordo com a necessidade individual de retirada 
de cada paciente, pois, de forma padronizada, pode induzir a 
piora da função renal, sem benefícios clínicos. Na presença de 
distúrbios metabólicos além da hipervolemia, estaria indicado o 
uso de hemodiálise, nos pacientes que desenvolvem insuficiên-
cia renal aguda ou agudização da insuficiência renal crônica.2

Os vasodilatadores estão indicados nos pacientes com 
perfil hemodinâmico “quente-congesto”, na ausência de 
hipotensão arterial ou choque cardiogênico, hipovolemia ou 
comorbidades como sepse.2 Em pacientes que apresentam 
ICA e edema pulmonar sem hipotensão significativa, as dire-
trizes recomendam o uso de vasodilatadores intravenosos, 
incluindo nitroglicerina e nitroprussiato, porém faltam evidên-
cias de que esses agentes melhorem os resultados.9 Outros 
vasodilatadores foram estudados para avaliar a segurança e a 
eficácia na ICA, como a serelaxina, uma forma recombinante 
de relaxina-2 humana, que melhorou a dispnéia em compa-
ração com o placebo, mas não afetou a morte cardiovascu-
lar ou a readmissão hospitalar aos 60 dias.9 O TRUE-AHF 
(Trial of Ularitide Efficacy and Safety in Acute Heart Failure) 
avaliou o uso de ularitide, uma forma sintética de urodilantina, 
em 2157 pacientes com ICA. Apesar de maiores reduções 
precoces da pressão arterial e dos níveis de BNP, o ularitide 
não reduziu a mortalidade cardiovascular a longo prazo ou por 
todas as causas.9,24 Estudos em andamento estão avaliando 
o uso de novos vasodilatadores, como o BMS-986231, um 
doador de nitroxil, na ICA.25 Recente análise mostrou que 
nitroglicerina intravenosa em altas doses (400μg em bolus 
até 2 mg com doses de manutenção >250 μg/min) pode ser 
apropriada em pacientes com ICA hipertensiva para alivio 
de dificuldade respiratória grave e PAS ≥160mmHg ou PAM 
≥120mmHg (evidência de qualidade moderada).26

O nitrato estimula a guanilato ciclase nas células do 
músculo liso vascular através do monóxido de nitrogênio, 

dilatando os vasos de capacidade venosa em doses baixas e 
os vasos de resistência arterial em doses elevadas.2 (Tabela 3) 
O nitrato diminui a pressão capilar pulmonar, mas aumenta 
o DC aumentando a pré-carga e diminuindo a pós-carga. 
Como a redução excessiva da pressão arterial pode diminuir a 
função renal, é importante medir periodicamente o nível sérico 
de creatinina durante a administração de vasodilatadores. 
Em particular, pacientes com disfunção renal pré-existente, 
idade avançada ou estenose da válvula aórtica apresentam 
maior risco de insuficiência renal aguda.24

A utilização do suporte terapêutico com agentes inotró-
picos ou vasoconstritores aplica-se para os pacientes com 
hipotensão arterial sintomática, baixo débito cardíaco com 
disfunção orgânica ou no choque cardiogênico. Os inotró-
picos têm como objetivos a melhora do DC, a manutenção 
da pressão de perfusão e o fluxo adequado para os órgãos.2

A dobutamina segue sendo o agente inotrópico mais 
usado. Produz melhora hemodinâmica com aumento do 
DC dose-dependente e não causa hipotensão arterial. Pode 
ser associada à noradrenalina, em pacientes com choque 
cardiogênico. Apresenta como fatores limitantes seu potencial 
arritmogênico e a redução de sua ação com o uso prolon-
gado e em pacientes em uso de betabloqueadores (BB).2,27 

A milrinona apresenta propriedades inodilatadoras e 
promove aumento do DC 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.2,27 

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 duas semanas.2,27  

A noradrenalina está indicada em pacientes com im-
portante hipotensão arterial ou choque cardiogênico, ou na 
presença de inflamação sistêmica associada ao quadro de 
IC aguda. Além de atuação de aumento do DC, tem impor-
tante ação vasoconstritora, para sustentação da pressão 
arterial, na modulação da vasoplegia arterial e venosa, e na 
redistribuição do fluxo.2,27 (Tabelas 4 e 5)

Drogas inotrópicas, como dobutamina e milrinona, podem 
inicialmente ajudar a estabilizar distúrbios hemodinâmicos. Me-
dicamentos com efeitos cardiotônicos também são indicados 
para pacientes com hipotensão ou insuficiência circulatória 
periférica, além de pacientes resistentes à ressuscitação hídrica. 
Medicamentos inotrópicos são frequentemente usados   em 
pacientes com aumento do VE e FEVE reduzida; no entanto, 
aumentam a demanda de oxigênio no miocárdio e induzem a 

Tabela 3. Vasodilatadores intravenosos: posologia e ajustes na insuficiência cardíaca aguda.2

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
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carga de cálcio no miocárdio, resultando em arritmia, isquemia 
miocárdica e/ou lesão miocárdica. Assim, o uso prolongado 
desses medicamentos não é recomendado, pois eles podem 
aumentar a mortalidade. O Registro Acutely Decompensa-
ted Heart Failure National Registry (ADHERE) mostrou uma 
maior mortalidade hospitalar em pacientes que receberam 
medicamentos inotrópicos do que naqueles que receberam 
vasodilatadores, mesmo após a correção da pressão arterial. 
Assim, a indicação de medicamentos inotrópicos e o período 
de administração devem ser determinados com cuidado.9,24

As diretrizes recomendam o uso de inotrópicos positivos, 
incluindo dobutamina, dopamina, milrinona e levosimenda-
na, para pacientes com ICA e evidência de hipoperfusão 
de órgão terminal. Exceto a levosimendana, os inotrópicos 
recomendados pelas diretrizes agem sobre os receptores 
adrenérgicos e, portanto, resultam em efeitos adversos limi-
tantes da dose, incluindo arritmias atriais e ventriculares.  Já a 
levosimendana, um sensibilizador de cálcio, é um inotrópico 
com efeitos vasodilatadores.9,24

O omecamtiv mecarbil (OM), um ativador da miosina 
cardíaca, aumentou o interesse devido ao seu mecanismo 

inotrópico alternativo, com menor probabilidade de causar 
esses efeitos colaterais. No estudo Acute Treatment With 
Omecamtiv Mecarbil to Increase Contractility in Acute Heart 
Failure (ATOMIC-AHF), a OM foi bem tolerada, mas não 
melhorou o objetivo primário do alívio da dispnéia em com-
paração com o placebo. Enquanto a dispnéia foi melhorada 
naqueles que receberam OM em altas doses, as concentra-
ções plasmáticas de troponina foram maiores nos pacientes 
tratados com OM.9,24 

DESMAME DOS AGENTES 
ENDOVENOSOS 

As drogas endovenosas (vasodilatadores e inotrópicos) 
devem ser empregadas na fase inicial mais precoce do trata-
mento dos pacientes com IC aguda, quando se espera alcançar 
a estabilidade hemodinâmica e controle dos sintomas mais 
importantes de dispneia. Após atingir a estabilidade hemodinâ-
mica, 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 vaso-
dilatadores e/ou inotrópicos sem que ocorra o “rebote” e piora 
da congestão e queda do DC. Dessa forma, doses crescentes 
de nitrato devem ser introduzidas para o desmame da NTG. 
Para o desmame do NTPS, pode ser usado a combinação de 
hidralazina com nitrato (para aqueles pacientes com disfunção 
renal ou hiperpotassemia) ou iECA. Como não há agentes 
inotrópicos orais disponíveis e a utilização de vasodilatadores é 
capaz de incrementar o DC 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 dobutamina com manutenção do DC e volume sistólico.2

A falta de ensaios clínicos randomizados para avalia-
ção do início versus continuação versus descontinuação de 
medicamentos que agem na inativação do sistema renina 
angiotensina aldosterona (SRAA) na ICA complica a tomada 
de decisão clínica em pacientes com este cenário. No en-
tanto, vários estudos demonstraram que o início precoce da 
inibição do SRAA está associado a uma sobrevida livre de 
eventos significativamente maior em um ano. A prescrição na 
alta dos inibidores do SRAA está associada a uma redução 
significativa nas taxas de readmissão e mortalidade em 30 
dias e 12 meses, enquanto o oposto é verdadeiro quando 
os inibidores do SRAA foram descontinuadas. Além disso, a 
falta de uso dos inibidores do SRAA  é um preditor indepen-
dente de aumento da mortalidade hospitalar.28 Portanto, em 
pacientes com ICFEr tratados com terapia médica orientada 
por diretrizes, incluindo inibidores da enzima de conversão 
da angiotensina (ECA), bloqueadores dos receptores da 
angiotensina ou inibidor do receptor da angiotensina e ne-
prilisina (ARNI), estes medicamentos ambulatoriais devem 
ser mantidos na ausência de instabilidade hemodinâmica 
ou outras contraindicações. A descontinuação prematura de 
tais terapias com base no risco antecipado de complicações 
hemodinâmicas e renais pode fazer com que a população 
com IC perca as vantagens da inativação do SRAA. A azo-
temia isolada na ausência de deterioração hemodinâmica 
ou hipercalemia grave não parece ser um gatilho apropriado 

Tabela 4. Posologia dos inotrópicos e vasoconstritores.2

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

Tabela 5. Condições comumente encontradas em pacientes com 
ICA e o inotrópico correspondente de escolha.27

Condições concomitantes 
comumente encontradas na ICA

Inotrópico de 
escolha

Hipotensão Noradrenalina
Dobutamina

Betabloqueio Levosimendana
Milrinone

Hipertensão pulmonar Levosimendana
Milrinone

Síndrome cardiorrenal Levosimendana 
Dobutamina

IC etiologia isquêmica Levosimendana 
Dobutamina

Cirurgia de revascularização miocárdica
Milrinone
Levosimendana 
Dobutamina

IC relacionada a sepses
Noradrenalina
Dobutamina
Levosimendana
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para a retirada da inibição do SRAA.9,28,29

Como resposta a quando iniciar os betabloqueadores, po-
de-se afirmar que os betabloqueadores poderiam ser iniciados 
com segurança entre pacientes com ICA, logo após a estabili-
zação inicial, ou pelo menos antes da alta hospitalar. Em relação 
àqueles em terapia crônica com betabloqueador, na ausência de 
choque cardiogênico, as evidências sugerem que é mais seguro 
e melhor para os pacientes não interromperem a terapia. Portanto, 
parece que não há uma resposta clara para quando parar os 
betabloqueadores, a menos que o paciente tenha piora aguda 
após o início ou aumento da dose com betabloqueadores.2,30,31

Entre os pacientes com ICFEr que foram hospitalizados por 
ICA, o início da terapia com sacubitril-valsartana levou a uma 
maior redução na concentração de NT-proBNP do que a terapia 
com enalapril. As taxas de piora da função renal, hipercalemia, 
hipotensão sintomática e angioedema não diferiram significativa-
mente entre os dois grupos, sugerindo que o início do sacubitril/
valsartana pode ser uma opção a ser considerada na ICA.32,33 

ESTÁGIO D DA INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA NO CENÁRIO AGUDO 
DE DESCOMPENSAÇÃO - 
CHOQUE CARDIOGÊNICO 

No contesto do IAM, o choque cardiogênico pode ser de-
finido por PAS ≤ 90 mmHg e evidência de sinais clínicos de 
vasoconstricção periférica (oligúria, cianose e diaforese), configu-
rando apresentação clínica estágio D (classificação de Killip 4). 
Recentemente, em 2012, o estudo IABP-SHOCK II acrescentou 
variáveis metabólicas laboratoriais, como o lactato sérico > 2 
mmol/L, à definição de 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.2,24

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 DC 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 vaso-
pressores 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 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 vasoconstri-
ção isquêmica. O escalonamento rápido de vasopressores 
catecolaminérgicos (por exemplo, aumento de noradrenalina 
superior a 0,2 μg/kg/minuto em duas 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.2,24

A utilização de terapias avançadas, como dispositivos 
de assistência ventricular e transplante serão discutidas em 
outros capítulos.

QUALIDADE ASSISTENCIAL, 
INDICADORES DE DESEMPENHO 
E BOAS PRÁTICAS CLÍNICAS 

Resultados preliminares do registro BREATHE indicaram 
que a adesão de profissionais de saúde e de pacientes à 
recomendações disponíveis nas diretrizes permanece abaixo 
do ideal. Os indicadores de qualidade baseados em reco-
mendações das diretrizes clínicas são compatíveis com os 
requerimentos de agências internacionais de acreditação de 
unidades de saúde. O termo “indicadores de desempenho” 
(tabela 6) está reservado para determinados indicadores 
especificamente destinados a relatórios públicos, compara-
ções externas e, possivelmente, programas de pagamento 
por desempenho.2

Programas de visita domiciliar, clínicas multidisciplinares e 
intervenções por contato telefônico estão associados à redução 
nas taxas de readmissões e mortalidade em pacientes com IC. 
A associação de múltiplas intervenções simultâneas parece pro-
porcionar maior efeito do que qualquer intervenção isolada.34,35

PLANEJAMENTO DE ALTA E 
TRANSIÇÃO DO CUIDADO

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 

Tabela 6. Indicadores de desempenho e de qualidade do programa Boas Práticas Clínicas em Cardiologia (BPC).2

Indicadores de desempenho Outros indicadores de qualidade
Prescrição de IECA/BRA na alta hospitalar
Prescrição de betabloqueadores recomendados por diretrizes na 
alta hospitalar 
Documentação da função ventricular no prontuário médico
Agendamento de visita de retorno na alta hospitalar
Prescrição de antagonista mineralocorticoide na alta hospitalar

Definição do perfil hemodinâmico na admissão hospitalar
Fornecimento de orientações escritas de alta ou material 
didático
Aconselhamento àcessação do tabagismo
Controle de peso durante pelo menos 70% do tempo da 
internação 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 
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e multidisciplinares, garantindo, além da compensação da 
doença, a identificação e a correção de fatores de risco 
para readmissão.2

Após a compensação da doença e atingir o melhor equilíbrio 
hemodinâmico possível, devemos apresentar os prérequisitos 
multidisciplinares fundamentais para prevenir novas hospi-
talizações, como educação do paciente, orientações sobre 
atividade física, dieta, autocuidado e aderência e na alta fazer o 
agendamento de retorno e o plano de seguimento ambulatorial.2

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%, principalmente 
nos pacientes de regiões de baixa renda e com alta desigual-
dade de renda e naqueles que não receberam os cuidados 
pós-alta e a prescrição do tratamento guiado por diretrizes.2,36 
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. Durante a hospitalização, os pacientes apresentam 
melhora sintomática após a redução das pressões de en-
chimento. Entretanto, outras anormalidades hemodinâmicas 
e anatômicas podem estar presentes, perpetuando um pa-
drão 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.2 

As seguintes recomendações devem ser feitas: reavalia-
ção clínica preferencialmente em sete a 14 dias após a alta, 
educação em autocuidados e monitorização de congestão 

sistêmica e programas de acompanhamento frequente, mul-
tidisciplinar com associação de estratégias para educação 
contínua, monitorização de sintomas de congestão e inter-
venção precoce para prevenção de hospitalizações.2 

DIREÇÕES FUTURAS
Comparado a ICFEr crônica, a ICA tem muito menos 

dados para orientar a tomada de decisão clínica. No futuro, 
os estudos ajudarão a determinar a segurança, a eficácia 
e o custo-efetividade da mudança do atendimento das 
hospitalizações tradicionais para modelos alternativos de 
atendimento (por exemplo, tratamento ambulatorial com 
diuréticos subcutâneos de alça, unidades de curta per-
manência, internações domiciliares).9 Enquanto isso, as 
ferramentas de estratificação de risco continuarão a evoluir 
à medida que novos biomarcadores forem validados e com-
binados em estratégias com vários marcadores. Finalmente, 
o tratamento farmacológico para ICA continuará evoluindo 
à medida que novos agentes vasoativos, incluindo vasodi-
latadores e inotrópicos, bem como terapias direcionadas 
a comorbidades como diabetes, doença renal crônica, 
inflamação e anemia, além do monitoramento contínuo 
(invasivos ou não) e novos dispositivos de assistência 
ventricular sejam estudados.9,37

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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MECHANICAL CIRCULATORY SUPPORT

RESUMO
A insuficiência cardíaca é a principal causa de internação cardiovascular no Brasil. 

Apesar dos avanços no arcabouço terapêutico, parte significativa desses pacientes 
evolui para o estágio D, refratário ao tratamento padrão, quando a taxa de mortalida-
de alcança índices alarmantes, superiores a 50% em um ano. Nesses casos, faz-se 
necessária a utilização de procedimentos avançados como o transplante cardíaco e 
os dispositivos de assistência circulatória mecânica. O suporte hemodinâmico com 
dispositivo de assistência circulatória mecânica pode ser utilizado considerando-se 
cinco estratégias: Ponte para recuperação; Ponte para decisão; Ponte para transplante; 
Ponte para candidatura; Terapia de destino. Os dispositivos de curta permanência são 
utilizados na emergência em pacientes que se apresentam com choque cardiogênico 
refratário como ponte para recuperação ou decisão, permitindo a manutenção de uma 
situação hemodinâmica adequada e evitando a falência de múltiplos órgãos. Nesses 
casos, o suporte temporário dá ao médico tempo para decidir qual a melhor estraté-
gia a ser adotada, inclusive indicação de dispositivo mais avançado, necessidade de 
suporte mecânico, e até mesmo a retirada em situações de recuperação. Os disposi-
tivos de longa permanência são indicados em pacientes estáveis, com planejamento 
estratégico em longo prazo. Nesses casos, a estratégia de implante da ACM pode ser 
ponte para transplante, ponte para recuperação, ponte para candidatura ou terapia 
de destino. A primeira geração de dispositivos de longa permanência baseou-se em 
sistema pulsátil de deslocamento de sangue. A segunda geração desses dispositivos 
já utilizou bombas de fluxo contínuo axial. A terceira geração, mais recente, utiliza dis-
positivos de fluxo contínuo axial ou centrífugo, com um  propulsor que levita magnética 
ou hidrodinamicamente. 

Descritores: Coração Auxiliar; Choque Cardiogênico; Insuficiência Cardíaca.

ABSTRACT
Heart failure is the main cause of cardiovascular hospitalization in Brazil. Despite the 

therapeutic advances, a significant portion of these patients evolve to stage D, which 
is refractory to standard treatment, at which point mortality reaches an alarming rate of 
over 50% in one year. In these cases, it is necessary to use advanced procedures, such 
as heart transplant and mechanical circulatory support devices. Hemodynamic support 
with a mechanical circulatory support device can be used as one of five strategies: a 
bridge to recovery; a bridge to decision; a bridge to transplant; a bridge to candidacy; or 
destination therapy. Short-term devices are used in emergency, in patients with refractory 
cardiogenic shock, as a bridge to recovery or decision, to enable maintenance of an ade-
quate hemodynamic status and prevent multiple organ failure. In these cases, temporary 
support gives the physician time to decide on the best strategy to be adopted, including 
indicating a more advanced device, need for mechanical support, or even removal, in 
situations where the patient has recovered. Long-term devices are indicated in stable 
patients, with long-term strategic planning. In these cases, the MCS implant strategy 
can be a bridge to transplant, a bridge to recovery, a bridge to candidacy, or destination 
therapy. The first-generation long-term devices were based on a pulsatile blood flow 
system. The second generation devices used continual axial-flow pumps. The third most 
recent generation uses continual axial-flow or centrifugal devices, with a magnetically or 
hydrodynamically levitated rotor. 

Keywords: Heart – Assit Devices; Shockm Cardiogenic; Heart Failure.
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INTRODUÇÃO
A insuficiência cardíaca (IC) é a principal causa de inter-

nação cardiovascular no Brasil.1 O envelhecimento popula-
cional e o aumento da sobrevida de pacientes cardiopatas 
projetam um aumento progressivo dos casos de IC. Apesar 
dos avanços no arcabouço terapêutico, parte significativa 
destes pacientes evolui para estágio D, refratário ao trata-
mento padrão, onde a taxa de mortalidade alcança índices 
alarmantes, superiores a 50% em um ano.2 Nestes casos 
faz-se necessário a utilização de procedimentos avançados 
como o transplante cardíaco e os dispositivos de assis-
tência circulatória mecânica (ACM). Apesar do transplante 
cardíaco fornecer uma sobrevida média de 12 anos,3 nem 
todos os pacientes conseguem usufruir deste procedimento 
devido à escassez de doadores viáveis ou a presença de 
contraindicações. Atualmente existe uma gama de disposi-
tivos de ACM que podem ser classificados por: 1. Tempo de 
permanência (curta, média ou longa), 2. Tipo de implante 
(paracorpóreo ou totalmente implantável), 3. Ventrículo as-
sistido (esquerdo, direito ou biventricular), 4. Tipo de fluxo 
(pulsátil ou contínuo) e 5. Estratégia empregada. O registro 
norte-americano INTERMACS (“Interagency Registry for Me-
chanically Assisted Circulatory Support”) define a gravidade 
da insuficiência cardíaca (Tabela 1) e tem sido utilizado como 
parâmetro para indicação da estratégia e tipo de dispositivo 
a ser empregado.4, 5 

O suporte hemodinâmico com dispositivo de ACM pode 
ser utilizado considerando cinco diferentes estratégias:
• Ponte para recuperação: situação na qual existe a perspec-

tiva de melhora da função ventricular após insulto agudo 
sendo retirado o dispositivo após melhora da função ven-
tricular. Neste contexto são considerados habitualmente os 
dispositivos de curta duração, excepcionalmente de longa 
duração. Exemplo: pós-IAM, miocardite.

• Ponte para decisão: pacientes gravemente enfermos em 
que a necessidade de suporte hemodinâmico é imediata 
e dada a situação clínica deve ser realizada de maneira 
rápida e simples estando indicados os dispositivos de curta 
duração. Havendo estabilização clínica, sem recuperação 
completa para se realizar a retirada do dispositivo, pode 

ser considerado o implante de um dispositivo de longa 
duração. Exemplo: pós-PCR, choque cardiogênico com 
disfunção de múltiplos órgãos.

• Ponte para transplante: situação clínica em que os dispo-
sitivos de ACM foram inicialmente desenvolvidos, dada a 
gravidade dos pacientes e limitação do transplante para 
resolução destes casos. O implante do dispositivo per-
mite estabilização e a melhora clínica até a realização do 
transplante. Podem ser considerados os dispositivos de 
longa duração pulsáteis ou de fluxo contínuo.

• Ponte para candidatura: pacientes que apresentam con-
traindicação ao transplante por diferentes motivos (hiperten-
são pulmonar, pacientes sensibilizados, neoplasia recente, 
obesidade) e que podem ser considerados ao transplante 
caso seja resolvida a condição de contraindicação.  

• Terapia de destino: implante de dispositivos de longa du-
ração de fluxo contínuo em pacientes que apresentam 
contraindicação ao transplante cardíaco.

Os pacientes em INTERMACS I e II devido à elevada 
mortalidade em curto prazo, devem ser considerados para 
dispositivos de curta duração, visando estratégias como ponte 
para recuperação, ponte para decisão. Os pacientes com 
INTERMACS III e IV podem ser considerados para disposi-
tivos de longa permanência como ponte para transplante, 
candidatura e destino.

Atualmente os dispositivos mais utilizados são de fluxo 
contínuo e intracorpóreos, primordialmente para suporte do 
ventrículo esquerdo. O atendimento a pacientes em choque 
cardiogênico deve seguir uma abordagem escalonada, que 
se inicia com inotrópicos e vasopressores antes de se con-
siderar o implante destes dispositivos de ACM.6 (Figura 1)

DISPOSITIVOS DE CURTA PERMANÊNCIA
Os dispositivos de curta permanência são utilizados na 

emergência em pacientes que se apresentam em choque 
cardiogênico refratário como ponte para recuperação ou 
decisão, permitindo a manutenção de uma situação hemodi-
nâmica adequada e evitando a falência de múltiplos órgãos. 
Nestes casos, o suporte temporário permite ao médico ter 
tempo de decidir qual a melhor estratégia a ser adotada, 

Tabela 1. Classificação INTERMACS de Gravidade da IC.

Nível Descrição Estado Hemodinâmico Tempo para 
Intervenção

1 Choque cardiogênico crítico Hipotensão persistente apesar de suporte inotrópico e BIA, 
com hipoperfusão orgânica crítica Horas

2 Piora progressiva apesar do 
uso de inotrópico

Suporte inotrópico com valores aceitáveis de pressão 
arterial, porém piora progressiva da nutrição, função renal e 
retenção hídrica

Dias

3 Estável com inotrópico Estabilidade com doses moderadas de inotrópicos, porém 
falência de desmame 

Eletiva, em semanas a 
meses

4 Sintomas em repouso Possível desmame de inotrópicos porém com 
descompensações frequentes, geralmente retenção hídrica

Eletiva, em semanas a 
meses

5 Intolerante ao esforço Grave limitação de tolerância ao esforço, confortável em 
repouso, com congestão e frequentemente disfunção renal

Urgência variável, 
dependente da nutrição 
e função orgânica

6 Limitado ao esforço Limitação menos intensa de tolerância ao esforço, pouca 
congestão, facilmente fadigado

Urgência variável, 
dependente da nutrição 
e função orgânica

7 CF III (NYHA) Paciente compensado, sem retenção hídrica Sem indicação
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incluindo a indicação de outro dispositivo mais avançado, 
na manutenção da necessidade de suporte mecânico, e até 
mesmo a retirada em situações de recuperação.

Durante uma apresentação clínica crítica de choque 
cardiogênico, os dispositivos que permitem um acesso per-
cutâneo são mais adequados por serem menos invasivos, 
propiciando um implante mais simples e rápido em compa-
ração aos dispositivos de implante cirúrgico. O dispositivo 
ideal é aquele que permite tanto o suporte hemodinâmico 

quanto a proteção miocárdica, além disso, apresenta baixa 
incidência de complicações. Dentre as complicações dos 
dispositivos de curta duração podemos destacar: isquemia 
de membros, eventos tromboembólicos sistêmicos e de 
sistema nervoso central, sangramento, infecção e hemólise. 

Considerando a gravidade do choque cardiogênico, sua 
heterogeneidade de apresentações, bem como as opções 
de dispositivos disponíveis, a abordagem multidisciplinar 
de um “Shock Team”, incluindo hemodinamicista, cirurgião 
cardíaco, intensivista e especialista em IC e transplante, 
mediante protocolo de atendimento estabelecido, parece 
impactar em melhores desfechos.7     

Dentre os dispositivos de curta duração de implante percu-
tâneo disponíveis temos: o Balão Intra-Aórtico (BIA), o Tandem 
Heart™ ou Transcore™, o Impella™ e o ECMO (“Extracorporeal 
Membrane Oxygenation”). (Tabela 2) Quanto aos de implante 
cirúrgico, o mais usado em nosso meio é a centrimag™.

BALÃO INTRA-AÓRTICO (BIA) 
Introduzido em 1968 e amplamente utilizado desde então, 

seu implante percutâneo habitualmente envolve a punção 
da artéria femoral, posicionada na aorta torácica distal à 
artéria subclávia e proximal à emergência das artérias renais. 
O balão é sincronizado ao ciclo cardíaco; inflado durante 
a diástole, promove aumento da perfusão coronariana e 
desinsuflado durante a sístole, reduz a resistência vascular 
periférica, promovendo aumento do débito cardíaco em até 
20% (aumento de 0,3 a 0,5 l/min). Outros sítios possíveis, 
porém menos usuais, de inserção do BIA incluem a artéria 
subclávia, axilar e aorta ascendente e podem ser considera-
dos em pacientes com doença arterial periférica grave,8 além 
disso, permitir saída do leito e reabilitação, especialmente 
interessante para pacientes que necessitam de suporte por 
tempo prolongado.9

A maioria dos estudos com BIA envolveram pacientes 
no contexto de síndrome coronariana aguda e choque car-
diogênico pós-infarto, e apesar de amplamente utilizado, os 
resultados em relação à eficácia se mostraram limitados. 

Tabela 2. Dispositivos de ACM de Curta Permanência de Implante Percutâneo disponíveis no Brasil.

BIA ECMO Tandem Heart Impella CP
Mecanismo Pneumático Centrífugo Centrífugo Axial

Cânula 7-9 Fr 18-21 Fr Inflow; 15-22 Fr 
Outflow

21 Fr Inflow; 15-17 Fr 
Outflow 14 Fr

Técnica de inserção

Aorta descendente 
via artéria femoral

Inflow: átrio direito via 
veia femoral; Outflow: 
aorta descendente via 
artéria femoral

Inflow: átrio esquerdo 
via veia femoral e 
punção transfixação 
do septo interatrial; 
Outflow: artéria femoral

Inserção retrógrada 
ventrículo esquerdo 
via artéria femoral

Suporte 
hemodinâmico 0,5 l/min > 4,5 l/min 4 l/min 3,7 l/min

Tempo de implante + ++ ++++ ++
Risco de isquemia de 
membros + +++ +++ ++

Anticoagulação + +++ +++ +
Hemólise + ++ ++ ++
Complexidade de 
manejo + +++ ++++ ++

BIA: balão intra-aórtico; ECMO extracorporeal membrane oxygenation; Fr: French.

Figura 1. Fluxograma de abordagem do choque cardiogênico. 
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No estudo randomizado CRISP AMI, em pacientes com IAM 
anterior sem choque cardiogênico, o uso de BIA associado 
à angioplastia não reduziu a área de infarto.10 Meta-análise 
de estudos pós-IAM com supradesnivelamento de segmento 
ST não revelou benefício do BIA, em especial, nos pacientes 
que foram submetidos à angioplastia.11 Mais recentemente, o 
grande estudo randomizado IABP-Shock II não demonstrou 
benefício de mortalidade com o uso do BIA no choque car-
diogênico pós-IAM em 30 dias12 e 12 meses13 e seis anos.14  

Dentre as limitações do BIA, podemos destacar o peque-
no impacto sobre o débito cardíaco que pode ser insuficiente 
em pacientes com choque cardiogênico mais graves. 

Apesar de pouca evidência na literatura, o BIA também 
tem sido utilizado em pacientes miocardiopatas crônicos 
isquêmicos e não isquêmicos, no contexto de choque cardio-
gênico.15-17 No Brasil, devido à limitação de acesso a outros 
dispositivos em especial devido ao custo, tem sido utilizado 
como ponte para transplante independentemente da etiologia 
da miocardiopatia. Casuística recente do InCor HCFMUSP 
demonstrou que 90% dos pacientes foram transplantados 
em prioridade e destes, 50% em uso de BIA como ponte 
para transplante. Na ISHLT apenas 6% dos pacientes foram 
para o transplante em uso de BIA.

TANDEM HEART / TRANSCORE 
É um dispositivo de assistência ventricular transeptal que 

é colocado no laboratório de hemodinâmica sob fluoroscopia.  
A cânula de entrada (Inflow) deste dispositivo é inserida pela 
veia femoral, chega até o átrio direito e posteriormente ao 
átrio esquerdo através de transfixação do septo interatrial, 
drenando sangue do átrio esquerdo até uma bomba centrífu-
ga, e mediante o implante de outra cânula na artéria femoral 
(Outflow), inserida na aorta, fornece débito cardíaco de até 
4 l/min de fluxo contínuo. Propicia melhora de parâmetros 
hemodinâmicos, incluindo aumento do débito cardíaco e 
redução de pressões de enchimento,18 no entanto, pode 
aumentar a pós-carga do ventrículo esquerdo.19 Dois estudos 
comparando BIA e Tandem Heart / Transcore no contexto 
de choque cardiogênico pós-infarto, demonstraram supe-
rioridade hemodinâmica do Tandem Heart / Transcore em 
comparação ao BIA, sem diferença em relação à sobrevida, 
porém, evidenciando maior ocorrência de complicações, 
incluindo sangramento, arritmias e isquemia de membros 
no grupo Tandem Heart / Transcore.20,21 

IMPELLA 
Trata-se de uma bomba rotatória de fluxo axial que inserida 

através da valva aórtica aspira sangue do ventrículo esquerdo 
para a raiz da aorta. Apresenta três modelos para suporte ao 
ventrículo esquerdo, o que fornece até 2,5 l/min (inserido de 
forma percutânea pela artéria femoral), o de até 5 l/min de inser-
ção cirúrgica (artéria femoral ou axilar) e mais recentemente o 
CP de até 4 l/min (inserção percutânea), além disso, o modelo 
RP para o suporte ao ventrículo direito. Tem a propriedade 
de descomprimir o ventrículo esquerdo, demonstrado pela 
redução da pressão capilar pulmonar, além disso, aumenta o 
fluxo e a pressão de perfusão coronariana e reduz o consumo 
de oxigênio pelo miocárdio.22 No entanto, o Impella 2,5 pode 
não ser suficiente para fornecer débito cardíaco necessário 
para preservar ou restaurar a perfusão orgânica nos casos de 

choque cardiogênico muito intenso, sendo mais adequada a 
indicação de dispositivo de implante cirúrgico de 5 l/min.19,23 

No contexto do choque cardiogênico pós-IAM o estudo 
ISAR-SHOCK comparou Impella 2,5 e BIA, sendo observado 
maior aumento do débito cardíaco no grupo Impella, não 
havendo diferença de sobrevida, nem de complicações.24  
Para suporte de angioplastia coronariana de alto risco, o 
estudo PROTECT II não demonstrou diferença no desfecho 
primário de complicações maiores em 30 dias e de mortali-
dade comparando Impella 2,5 e BIA;25 subanálise do estudo 
demonstrou menor ocorrência de complicações no grupo 
Impella em 90 dias.26 Registros observacionais no contexto de 
suporte a pacientes submetidos a angioplastia demonstrou 
aumento de complicações quando utilizaram o dispositivo;27,28 
outros registros demonstraram resultados favoráveis,28 tais 
discrepâncias reforçam a necessidade de estudos randomi-
zados melhor estruturados para responder o real impacto do 
dispositivo, levando em consideração a heterogeneidade da 
apresentação do paciente isquêmico e do choque cardiogê-
nico. Mais recentemente, o conceito de porta-descompressão 
no IAM sem choque cardiogênico (descomprimir o VE com 
Impella e depois abrir a artéria) mostrou-se seguro29 e será 
avaliado em trial maior. Pela possibilidade de descompressão 
das câmaras esquerdas, tem sido utilizado como estratégia 
em concomitância à ECMO VA periférica (ECPELLA) e meta 
análise recente sugere potencial benefício.30

ECMO (EXTRACORPOREAL MEMBRANE 
OXYGENATION): OXIGENAÇÃO POR 
MEMBRANA EXTRACORPÓREA

Trata-se de uma máquina de circulação extracorpórea mo-
dificada que pode ser usada por vários dias, sendo implantada 
de forma percutânea ou cirúrgica. É o único dispositivo de 
assistência circulatória percutânea que tem a possibilidade 
de oxigenação. Seu sistema inclui uma bomba centrífuga, 
um aquecedor e um oxigenador. No implante percutâneo, 
existe uma cânula que drena o sangue do átrio direito (punção 
da veia femoral ou jugular interna), passando pela bomba 
centrífuga e oxigenador, retornando para o sistema arterial, 
através de uma cânula na aorta descendente, inserida a partir 
da artéria femoral. (Figura 2) 

Tal estratégia aumenta a pré e a pós-carga do ventrículo 
esquerdo, consequentemente não descomprimindo as câ-
maras esquerdas, o que pode ser deletério, em especial nas 
situações de miocardite aguda e IAM.31 Diversas estratégias 
de descompressão das câmaras esquerdas podem ser con-
sideradas, incluindo o uso de BIA, Impella, septoplastia atrial 
até a conversão para ECMO central. Meta análise recente 
sugere que a descompressão precoce (até 12 horas) parece 
aumentar as chances de desmame do suporte e redução 
de mortalidade.32 No implante central (cirúrgico) é possível a 
colocação de uma cânula de drenagem nas câmaras esquer-
das, permitindo assim a descompressão destas câmaras. 
Pode fornecer suporte hemodinâmico além de 4,5 l/min. A 
indicação da ECMO venoarterial no choque cardiogênico é 
bem estabelecida, como ponte para decisão ou recuperação, 
e dentre os cenários possíveis podemos destacar o choque 
cardiogênico pós-cardiotomia, parada cardiorrespiratória, dis-
função de ventrículo direito pós-transplante ou pós-implante 
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de dispositivo de assistência esquerda, choque cardiogênico 
por insuficiência cardíaca aguda nova e crônica refratária. 
Dentre as complicações da ECMO, destacam-se, respos-
ta inflamatória sistêmica, insuficiência renal, sangramento, 
eventos tromboembólicos e infecção.33

DISPOSITIVOS DE MÉDIA PERMANÊNCIA

Centrimag
Trata-se de uma bomba centrífuga de terceira geração 

(propulsor não tem contato com rolamentos devido a levitação 
magnética), de localização paracorpórea, implante cirúrgico, 
que fica acoplada a um console externo e pode fornecer um 
fluxo máximo de até 10 l/min. (Figura 3) 

Tem sido muito utilizada em situações agudas de choque 
cardiogênico como suporte uni ou biventricular. Em metanálise 
do uso da Centrimag em 999 pacientes, este dispositivo foi 
utilizado como ACM isolada em 72% dos casos e em 25%, 
como parte de circuito de ECMO. Quanto ao tempo médio de 
permanência, 25 dias em casos de choque cardiogênico, 10 
dias em situações de pós-cardiotomia, nove dias em casos 
de falência de enxerto pós- transplante cardíaco e 16 dias em 
casos de falência de ventrículo direito após implante de ACM 
esquerda. A sobrevida foi 82% nos casos de Choque cardio-
gênico, 62% em casos de pós-cardiotomia, 61% na falência de 
enxerto pós-transplante cardíaco e 83% em casos de falência 
de ventrículo direito após implante de ACM esquerda.34

DISPOSITIVOS DE LONGA 
PERMANÊNCIA

Os dispositivos de longa permanência são indicados em 
pacientes estáveis, com um planejamento estratégico de 
longo prazo. Nestes casos, a estratégia de implante da ACM 
pode ser ponte para transplante, ponte para recuperação, 
ponte para candidatura ou terapia de destino.

A primeira geração de dispositivos de longa permanência 
baseou-se em sistema pulsátil de deslocamento de sangue 

(HeartMate XVE™). A segunda geração destes dispositivos 
já utilizou bombas de fluxo contínuo axial (Heart-Mate II™). 
A terceira geração, mais recente, utiliza dispositivos de fluxo 
contínuo axial ou centrífugo com um propulsor que levita 
magneticamente ou hidrodinamicamente (INCOR™, Heart-
ware™ e HeartMate 3™), (Figura 4)

DISPOSITIVOS PULSÁTEIS
Esses dispositivos foram desenvolvidos nas décadas de 

1970 – 1980, quando o objetivo era criar bombas pulsáteis 
de sangue que mimetizassem o próprio coração. Esses dis-
positivos, por serem grandes, não podiam ser implantados 
em localização intracorpórea em indivíduos pequenos. O 
REMATCH Trial foi o primeiro estudo a avaliar a eficácia dos 
dispositivos da ACM. Este estudo randomizou 129 pacien-
tes com insuficiência cardíaca classe funcional IV que não 
eram candidatos a transplante cardíaco para receberem o 
dispositivo HeartMate XVE™ (suporte pulsátil, intracorpóreo 
para o ventrículo esquerdo) ou permanecer na terapia mé-
dica padrão. O implante do dispositivo gerou uma redução 
de 48% do risco de óbito de qualquer causa em um ano. 35

Atualmente dispomos no nosso meio do Berlin Heart Excor™ 
(Figura 5) como bomba pulsátil paracorpórea, indicada prin-
cipalmente em casos de disfunção biventricular quando é 
necessário suporte para ambos ventrículos.

DISPOSITIVOS FLUXO CONTÍNUO
Os dispositivos de fluxo contínuo são mais recentes, pe-

quenos e duráveis. (Figuras 6, 7 e 8) Fazem parte deste grupo 
os dispositivos de segunda geração e terceira geração. Os 
dispositivos de terceira geração se diferenciam dos de segun-
da pela levitação magnética ou hidrodinâmica do propulsor. 

O Heartmate II Trial, publicado em 2009, incluiu 200 pa-
cientes com insuficiência cardíaca classe funcional IIIb / IV, não 
elegíveis para transplante cardíaco, que foram randomizados 
num desenho 2:1 para receber ACM de fluxo contínuo Heart-
Mate II (HMII) versus fluxo pulsátil. A sobrevida em dois anos 
foi 11% no grupo pulsátil versus 46% no grupo fluxo contínuo.36 

Figura 2. Circuito ECMO.
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Após dois anos foi publicado estudo inicial com “Hear-
tWare Ventricular Assist System”, dispositivo de terceira 
geração, intrapericárdico, fluxo contínuo centrífugo. Este 
estudo incluiu 50 pacientes em fila de transplante cardíaco 
e mostrou sobrevida de 90%, 84% e 79% em seis, 12 e 24 
meses.37 Já o ADVANCE Clinical Trial, estudo multicêntrico, 
implantou este dispositivo em 140 pacientes com estratégia 
de “ponte para transplante” e comparou os resultados de 
sobrevida com aqueles de um grupo controle prospectivo 
de 499 pacientes do Registro INTERMACS que receberam 
um dispositivo comercial como “ponte para transplante”. 
A sobrevida em 180 dias foi 94% e acima de 86% em um 
ano, estabelecendo um padrão de “não inferioridade” aos 
dispositivos comercialmente disponíveis naquele momento. 38 
Posteriormente, foi publicado análise estendida do ADVANCE, 

incluindo um grupo estendido de 332 pacientes submetidos 
a implante do HeartWare, mostrando sobrevida de 91% e 84% 
para 180 e 360 dias.39

E o mais recente dispositivo de ACM de longa perma-
nência introduzido na prática clínica foi o HeartMate 3 (HM3), 
dispositivo intrapericárdico, fluxo contínuo centrífugo e levi-
tação magnética. Ele foi testado contra o HeartMate II no 
Momentum 3 trial,40 onde 366 pacientes com insuficiência 
cardíaca avançada foram randomizados para o HMII ou 
HM3. Numa análise de “intenção de tratar”, a sobrevida de 
dois anos livre de acidente vascular cerebral incapacitante 

Figura 3. Centrimag.

Figura 4. Evolução dos Dispositivos de ACM de Longa Permanência.

Figura 5. Berlin Heart Excor.

FIGURA 4 – Evolução dos Dispositivos de ACM de Longa Permanência 
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ou necessidade de reoperação para troca ou retirada do 
dispositivo foi 77,9% no grupo HM3 e 56,4% no grupo HMII 
(p<0,001). Essa diferença foi devida principalmente a menor 
taxa de trombose e necessidade de retirada do dispositivo 
do grupo HM3 (1,6% vs 17%, respectivamente, p<0,001). 
Não houve diferença significativa em mortalidade ou AVC 
incapacitante entre os grupos.

De acordo com o segundo informe do IMACS (Interna-
tional Society for Heart and Lung Transplantation Registry 
for Mechanical Circulatory Support Registry), referente a 
dados entre 2013 e 2016, a sobrevida de um e dois anos 
dos pacientes submetidos a implante de ACM de longa 
permanência foram 79% e 70%. Quanto à estratégia, 28% 
como ponte para transplante, 29% como ponte para candida-
tura e 41% como terapia de destino. Destes pacientes, 17% 
estavam choque cardiogênico crítico (INTEMACS 1), 34% 
em declínio da situação hemodinâmica (INTERMACS 2) e 
32% estáveis em uso de inotrópicos (INTERMACS 3).41 Tais 
dados demonstram que com a melhora da tecnologia destes 
dispositivos e da expertise das equipes, somado a escassez 
de doadores para transplante cardíaco, tem melhorado a 
sobrevida destes pacientes e aumentado a indicação como 
terapia de destino. Atualmente se indica estes dispositivos 
mais precocemente, antes que o paciente já esteja em cho-
que cardiogênico franco e disfunções orgânicas instaladas 
e cada vez mais como terapia de destino.

Apesar da melhora expressiva de sobrevida, vale des-
tacar que os pacientes com dispositivos de longa duração 
não estão isentos de complicações. Apenas 30% destes 
não sofrem algum tipo de complicação após 12 meses do 
implante. Entre as principais complicações podemos destacar 
infecção, sangramento, mau funcionamento do dispositivo, 
acidente vascular cerebral ou morte.41

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

Figura 6. HeartMate II.

Figura 7. Berlin Heart Incor.

Figura 8. HeartMate 3.

REFERÊNCIAS
1. DATASUS. Informações de Saúde (TABNET). 2020.
2. Rohde LEP, Montera MW, Bocchi EA, Clausell NO, Albu-

querque DC, Rassi S, et al. Diretriz Brasileira De Insu-
ficiência Cardíaca Crônica E Aguda. Arq Bras Cardiol. 
2018;111:436-539.

3. Lund LH, Khush KK, Cherikh WS, Goldfarb S, Kucheryavaya 
AY, Levvey BJ, et al. The Registry of the International Society 
for Heart and Lung Transplantation: Thirty-fourth Adult Heart 
Transplantation Report-2017; Focus Theme: Allograft ischemic 
time. J Heart Lung Transplant. 2017;36:1037-1046.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2020;30(2):158-65



165

ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA MECÂNICA

4. Ayub-Ferreira SM, Souza JD, Almeida DR, Biselli B, Avila MS, 
Colafranceschi AS, et al. Diretriz de Assistência Circulatória 
Mecânica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq Bras 
Cardiol. 2016;107:1-33.

5. Alba AC, Rao V, Ivanov J, Ross HJ, Delgado DH. Usefulness of the 
INTERMACS scale to predict outcomes after mechanical assist 
device implantation. J Heart Lung Transplant. 2009;28:827-33.

6. Pineton de Chambrun M, Bréchot N, Combes A. Mechanical 
circulatory devices in acute heart failure. Curr Opin Crit Care. 
2018;24:286-291.

7. Tehrani BN, Truesdell AG, Sherwood MW, Desai S, Tran HA, 
Epps KC,. et al. Standardized Team-Based Care for Cardio-
genic Shock. J Am Coll Cardiol. 2019;73:1659-1669.

8. Sharma KH, Shah BS, Jadhav ND. Intra-aortic balloon pump 
insertion through the right subclavian artery in a patient of 
anterior wall myocardial infarction with ventricular septal 
rupture and severe peripheral artery obstruction disease. 
Catheter Cardiovasc Interv. 2016;88:E99-E102.

9. Bhimaraj A, Agrawal T, Duran A, Tamimi O, Amione-Guerra J, 
Trachtenberg B,et al.. Percutaneous Left Axillary Artery Place-
ment of Intra-Aortic Balloon Pump in Advanced Heart Failure 
Patients. JACC Heart Fail. 2020;8:313-323.

10. Patel MR, Smalling RW, Thiele H, Barnhart HX, Zhou Y, Chandra 
P, et al. Intra-aortic balloon counterpulsation and infarct size in 
patients with acute anterior myocardial infarction without shock: 
the CRISP AMI randomized trial. JAMA. 2011;306:1329-37.

11. Sjauw KD, Engström AE, Vis MM, van der Schaaf RJ, Baan J, 
Koch KT, et al. A systematic review and meta-analysis of intra-
aortic balloon pump therapy in ST-elevation myocardial infarction: 
should we change the guidelines? Eur Heart J. 2009;30:459-68.

12. Thiele H, Zeymer U, Neumann FJ, Ferenc M, Olbrich HG, Hausleiter 
J, et al. Intraaortic balloon support for myocardial infarction with 
cardiogenic shock. N Engl J Med. 2012;367:1287-96.

13. Thiele H, Zeymer U, Neumann FJ, Ferenc M, Olbrich HG, Hausleiter J,et 
al. Intra-aortic balloon counterpulsation in acute myocardial infarction 
complicated by cardiogenic shock (IABP-SHOCK II): final 12 month 
results of a randomised, open-label trial. Lancet. 2013;382:1638-45.

14. Thiele H, Zeymer U, Thelemann N, Neumann FJ, Hausleiter J, 
Abdel-Wahab M, et al. Intraaortic Balloon Pump in Cardiogenic 
Shock Complicating Acute Myocardial Infarction: Long-Term 
6-Year Outcome of the Randomized IABP-SHOCK II Trial. 
Circulation. 2018;118.038201.

15. Lauten P, Rademacher W, Goebel B, Kretzschmar D, Figulla HR, 
Lauten A, et al. Intra-aortic counterpulsation for hemodynamic 
support in patients with acute ischemic versus non-ischemic heart 
failure. J Invasive Cardiol. 2012;24:583-8.

16. Bezerra CG, Adam EL, Baptista ML, Ciambelli GS, Kopel L, 
Bernoche C,et al. Aortic Counterpulsation Therapy in Patients 
with Advanced Heart Failure: Analysis of the TBRIDGE Registry. 
Arq Bras Cardiol. 2016;106:26-32.

17. Fried JA, Nair A, Takeda K, Clerkin K, Topkara VK, Masoumi 
A,et al. Clinical and hemodynamic effects of intra-aortic balloon 
pump therapy in chronic heart failure patients with cardiogenic 
shock. J Heart Lung Transplant. 2018;37:1313-21.

18. Kar B, Gregoric ID, Basra SS, Idelchik GM, Loyalka P. The percu-
taneous ventricular assist device in severe refractory cardiogenic 
shock. J Am Coll Cardiol. 2011;57:688-96.

19. Ouweneel DM, Henriques JP. Percutaneous cardiac support 
devices for cardiogenic shock: current indications and recom-
mendations. Heart. 2012;98:1246-54.

20. Thiele H, Sick P, Boudriot E, Diederich KW, Hambrecht R, Niebauer 
J, Schuler G. Randomized comparison of intra-aortic balloon sup-
port with a percutaneous left ventricular assist device in patients 
with revascularized acute myocardial infarction complicated by 
cardiogenic shock. Eur Heart J. 2005;26:1276-83.

21. Burkhoff D, Cohen H, Brunckhorst C, O’Neill WW, Group TI. A 
randomized multicenter clinical study to evaluate the safety and 
efficacy of the Tandem Heart percutaneous ventricular assist device 
versus conventional therapy with intraaortic balloon pumping for 
treatment of cardiogenic shock. Am Heart J. 2006;152:469.e1-8.

22. Sjauw KD, Remmelink M, Baan J, Lam K, Engström AE, van der Schaaf 
RJ,et al. Left ventricular unloading in acute ST-segment elevation myo-
cardial infarction patients is safe and feasible and provides acute and 
sustained left ventricular recovery. J Am Coll Cardiol. 2008;51:1044-6.

23. Engström AE, Cocchieri R, Driessen AH, Sjauw KD, Vis MM, 
Baan J,et al. The Impella 2.5 and 5.0 devices for ST-elevation 
myocardial infarction patients presenting with severe and profound 

cardiogenic shock: the Academic Medical Center intensive care 
unit experience. Crit Care Med. 2011;39:2072-9.

24. Seyfarth M, Sibbing D, Bauer I, Fröhlich G, Bott-Flügel L, Byrne R,et 
al. A randomized clinical trial to evaluate the safety and efficacy 
of a percutaneous left ventricular assist device versus intra-aortic 
balloon pumping for treatment of cardiogenic shock caused by 
myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2008;52:1584-8.

25. O’Neill WW, Kleiman NS, Moses J, Henriques JP, Dixon S, Massaro 
J,et al. A prospective, randomized clinical trial of hemodynamic 
support with Impella 2.5 versus intra-aortic balloon pump in pa-
tients undergoing high-risk percutaneous coronary intervention: 
the PROTECT II study. Circulation. 2012;126:1717-27.

26. Dangas GD, Kini AS, Sharma SK, Henriques JP, Claessen BE, Dixon 
SR, et al. Impact of hemodynamic support with Impella 2.5 versus 
intra-aortic balloon pump on prognostically important clinical outcomes 
in patients undergoing high-risk percutaneous coronary intervention 
(from the PROTECT II randomized trial). Am J Cardiol. 2014;113:222-8.

27. Amin AP, Spertus JA, Curtis JP, Desai N, Masoudi FA, Bach RG,et al. 
The Evolving Landscape of Impella Use in the United States Among 
Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention With 
Mechanical Circulatory Support. Circulation. 2020;141:273-284.

28. Basir MB, Schreiber T, Dixon S, Alaswad K, Patel K, Almany 
S, et al. Feasibility of early mechanical circulatory support 
in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic 
shock: The Detroit cardiogenic shock initiative. Catheter 
Cardiovasc Interv. 2018;91:454-61.

29. Kapur NK, Alkhouli MA, DeMartini TJ, Faraz H, George ZH, 
Goodwin MJ, et al. Unloading the Left Ventricle Before Re-
perfusion in Patients With Anterior ST-Segment-Elevation 
Myocardial Infarction. Circulation. 2019;139:337-346.

30. Vallabhajosyula S, O’Horo JC, Antharam P, Ananthaneni S, 
Stulak JM, Dunlay SM,  et al. Venoarterial Extracorporeal 
Membrane Oxygenation With Concomitant Impella Versus 
Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation for Car-
diogenic Shock. ASAIO J. 2020;66:497-503.

31. Bavaria JE, Ratcliffe MB, Gupta KB, Wenger RK, Bogen DK, Ed-
munds LH. Changes in left ventricular systolic wall stress during bi-
ventricular circulatory assistance. Ann Thorac Surg. 1988;45:526-32.

32. Al-Fares AA, Randhawa VK, Englesakis M, McDonald MA, 
Nagpal AD, Estep JD, et al. Optimal Strategy and Timing of 
Left Ventricular Venting During Veno-Arterial Extracorporeal 
Life Support for Adults in Cardiogenic Shock: A Systematic 
Review and Meta-Analysis. Circ Heart Fail. 2019;12:e006486.

33. Ghodsizad A, Koerner MM, Brehm CE, El-Banayosy A. The role 
of extracorporeal membrane oxygenation circulatory support in 
the ‘crash and burn’ patient: from implantation to weaning. Curr 
Opin Cardiol. 2014;29:275-80.

34. Borisenko O, Wylie G, Payne J, Bjessmo S, Smith J, Yonan N, 
et al. Thoratec CentriMag for temporary treatment of refractory 
cardiogenic shock or severe cardiopulmonary insufficiency: a 
systematic literature review and meta-analysis of observational 
studies. ASAIO J. 2014;60:487-97.

35. Rose EA, Gelijns AC, Moskowitz AJ, Heitjan DF, Stevenson LW, 
Dembitsky W, et al. Long-term use of a left ventricular assist device 
for end-stage heart failure. N Engl J Med. 2001;345:1435-43.

36. Slaughter MS, Rogers JG, Milano CA, Russell SD, Conte JV, Feld-
man D, et al. Advanced heart failure treated with continuous-flow 
left ventricular assist device. N Engl J Med. 2009;361:2241-51.

37. Strueber M, O’Driscoll G, Jansz P, Khaghani A, Levy WC, Wieselthaler 
GM. Multicenter evaluation of an intrapericardial left ventricular 
assist system. J Am Coll Cardiol. 2011;57:1375-82.

38. Aaronson KD, Slaughter MS, Miller LW, McGee EC, Cotts WG, 
Acker MA, et al. Use of an intrapericardial, continuous-flow, cen-
trifugal pump in patients awaiting heart transplantation. Circulation. 
2012;125:3191-200.

39. Slaughter MS, Pagani FD, McGee EC, Birks EJ, Cotts WG, Gregoric 
I,et al. HeartWare ventricular assist system for bridge to transplant: 
combined results of the bridge to transplant and continued access 
protocol trial. J Heart Lung Transplant. 2013;32:675-83.

40. Mehra MR, Goldstein DJ, Uriel N, Cleveland JC, Yuzefpols-
kaya M, Salerno C, et al. Two-Year Outcomes with a Magneti-
cally Levitated Cardiac Pump in Heart Failure. N Engl J Med. 
2018;378:1386-95.

41. Kirklin JK, Xie R, Cowger J, By TMMH, Nakatani T, Schueler 
S,et al. Second annual report from the ISHLT Mechanically 
Assisted Circulatory Support Registry. J Heart Lung Trans-
plant. 2018;37:685-91.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2020;30(2):158-65



166

ATUALIZAÇÃO DA TERAPIA MEDICAMENTOSA 
DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM 

FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA

UPDATING THE MEDICAL THERAPY FOR HEART FAILURE 
WITH REDUCED EFECTION FRACTION

RESUMO
O tratamento inicial da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) consiste 

fundamentalmente no uso de doses máximas toleradas de bloqueadores neuro-hormonais: 
inibidores da enzima conversora da angiotensina (iECA) ou bloqueadores dos receptores 
da angiotensina (BRA) nos pacientes intolerantes aos iECA, bloqueadores dos receptores 
beta-adrenérgicos e antagonistas dos receptores de mineralocorticoides (ARM). Esses me-
dicamentos proporcionam benefícios muito significativos de melhora dos sintomas, redução 
da hospitalização por IC, remodelamento reverso cardíaco e aumento da sobrevida. A seguir 
somou-se o uso da combinação hidralazina + dinitrato de isossorbida, nos pacientes que 
persistem sintomáticos. Nos anos mais recentes, novas classes de medicações somaram-se 
a esse arsenal terapêutico também com impacto de aumento da sobrevida e potencial para 
mudar a história natural da doença: inibidores da neprilisina e dos receptores da angiotensina 
(INRA) e os inibidores do cotransportador de sódio e glicose 2 (iSGLT2). Algumas opções 
terapêuticas também demonstraram benefícios significativos, mas limitados à melhora dos 
sintomas e à redução de hospitalização, como a digoxina, ivabradina e, publicado mais re-
centemente, o vericiguat. Este artigo objetiva apresentar de forma abrangente as evidências 
clínicas e aspectos fisiopatológicos que embasam o uso dessas múltiplas opções terapêuticas 
que compõem o cenário mais atual do tratamento da ICFER sintomática.

Descritores: Insuficiência Cardíaca; Doenças Cardiovasculares; Terapia Medicamentosa.

ABSTRACT
The initial treatment for heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) fundamentally 

consisted of the use of maximal tolerated doses of neurohormonal blockers: angiotensin 
converting enzyme inhibitors (ACEIs) or angiotensin receptor blockers (ARBs) in patients 
intolerant to ACEIs, beta-adrenergic receptor blockers and mineralocorticoid receptor antago-
nists (MRAs). These medicines provide significant benefits in improving symptoms, reducing 
hospitalization for HF, reverse cardiac remodeling and prolonging survival. Later, the use of the 
combination hydralazine + isosorbide dinitrate was added for patients who continued to be 
symptomatic. In more recent years, new drug classes were incorporated into this therapeutic 
arsenal, also with an impact on improving survival and potential to change the natural history 
of the disease: angiotensin receptor neprilysin inhibitors (ARNI) and sodium glucose cotrans-
porter-2 inhibitors (SGLT2i). Other therapeutic options demonstrated significant benefits, but 
limited to improving the symptoms and reducing hospitalization, such as digoxin, ivabradine 
and, published more recently, vericiguat. This article aims to present, in comprehensive form, 
the clinical evidence and pathophysiological aspects supporting the use of these multiple 
therapy options that compose the current treatment for symptomatic HFrEF.

Descriptors: Heart Failure; Cardiovascular Disease; Medical Therapy.
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INTRODUÇÃO
O tratamento da síndrome de insuficiência cardíaca com 

fração de ejeção reduzida (ICFER) tem recebido grandes 
avanços nos últimos anos. Além da clássica abordagem 

utilizando bloqueadores neurohormonais, somaram-se ao ar-
senal farmacológico o inibidor da neprilisina e dos receptores 
da angiotensina (INRA) e os inibidores do co-transportador 
de sódio e glucose 2 (iSGLT2), com importante impacto 
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na redução da mortalidade e melhora dos sintomas nos 
pacientes com ICFER.

Pretendemos aqui revisar brevemente os grandes estudos 
que embasam a terapia mais atual da ICFER, com ênfase 
nos medicamentos que tem potencial de mudar a sua história 
natural da síndrome, prolongando a sobrevida. 

BLOQUEADORES NEURO-HORMONAIS 
COMO PEDRA ANGULAR DO 
TRATAMENTO INICIAL DA ICFER

O tratamento atual da síndrome de insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção reduzida (ICFER) calca-se funda-
mentalmente no emprego de doses máximas toleradas de 
bloqueadores neuro-hormonais, na ausência de contraindi-
cações, incluindo-se nesse rol os inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina (iECA) ou os bloqueadores dos 
receptores da angiotensina (BRA) naqueles intolerantes aos 
iECA, bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos e os 
antagonistas dos receptores de mineralocorticoides (ARM). 

O efeito clínico benéfico dessas drogas reflete dois aspec-
tos fundamentais da fisiopatologia da ICFER. Primeiramente, 
que a disfunção miocárdica é um processo progressivo em 
que o remodelamento ventricular avança como resultado 
do efeito tóxico sobre o miocárdio de biomoléculas efetoras 
finais dos eixos neuro-hormonais reflexamente ativados na IC, 
induzindo fibrose e destruição de fibras cardíacas. (Figura 1) 
Portanto, o bloqueio desses eixos neurohormonais retardam 
ou revertem a disfunção miocárdica induzindo remodelamento 
reverso e aumentando a sobrevida.

Em segundo lugar, é sempre importante salientar que 
as manifestações clínicas cardinais da IC, incluindo edema, 
dispneia e redução da capacidade funcional, são em grande 
parte causadas ou agravadas pela própria ativação neuro-
-hormonal, com seus efeitos de retenção de sódio e água, 
acentuação da inflamação sistêmica e desenvolvimento da 
miopatia esquelética. Dessa forma, é relevante perceber que 

o uso dos bloqueadores neuro-hormonais contribui direta 
e efetivamente para o controle dos sintomas e estabilidade 
clínica dos pacientes com ICFER. (Figura 2) 

REVENDO OS PRINCIPAIS ESTUDOS 
CLÍNICOS COM BLOQUEADORES 
NEUROHORMONAIS

Evidências clínicas muito robustas mostram que o em-
prego dos bloqueadores neurohormonais está associado à 
melhora da qualidade de vida, com melhora dos sintomas 
de IC e redução das hospitalizações por IC, mas fundamen-
talmente associa-se ao aumento da sobrevida. 

Essas evidências científicas tiveram seu início em 1987 
com a publicação do estudo CONSENSUS demonstrando o 
benefício do enalapril em pacientes com ICFER gravemen-
te sintomáticos, CF IV da NYHA, com redução de 40% da 
mortalidade aos seis meses de tratamento, em comparação 
com placebo.1 Seguiram-se estudos mostrando redução da 
mortalidade e hospitalizações por IC em pacientes com IC 
mais leve, CF II-III da NYHA, e posteriormente em pacientes 
com disfunção ventricular assintomática com redução da 
progressão dos sintomas e hospitalizações por IC.2-4

Nos pacientes intolerantes ao iECA, pelos efeitos cola-
terais de tosse ou angioedema, os BRA podem ser usados 
em substituição. Esta indicação toma embasamento claro 
nos resultados do estudo CHARM-Alternative, em que 2028 
pacientes com ICFER e intolerantes ao iECA foram randomi-
zados para receberem candesartana na dose alvo de 32 mg 
uma vez ao dia (n = 1013) ou placebo (n = 1015). Durante 
33,7 meses de seguimento observou-se redução de 30% no 
desfecho primário combinado de morte cardiovascular ou 
hospitalização por IC (HR = 0,70, p<0,0001).5 

Os benefícios clínicos do bloqueio mais completo do 
eixo Renina-Angiotensina-Aldosterona foi demonstrado pelo 
estudo RALES em que 1663 paciente com ICFER gravemente 
sintomática, CF III-IV da NYHA, foram randomizados para 

Figura 1. Ilustração dos conceitos da IC como condição progressiva causada pela lesão miocárdica induzida pela ativação neuro-hormonal. 

Adaptado a partir de Mann DL, Circulation 1999;100-199.. 
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receberem espironolactona 25 mg/dia (n = 822) ou placebo 
(n= 841).6 O estudo foi terminado precocemente com segui-
mento médio de 24 meses, por evidências de benefício da 
espironolactona, observando-se redução relativa de risco de 
morte por qualquer causa de 30% (HR = 0,70, IC:0,60-0,82; 
p<0,001), com redução tanto de morte por progressão da 
IC como da morte súbita, com redução de 35% nas hospita-
lizações por IC. Benefício em pacientes com sintomas mais 
leves, em CF II da NYHA, também foram demonstrados com 
uso dessa classe de medicamento.7

Ampla evidência científica também embasa o uso clínico 
dos bloqueadores dos receptores beta-adrenérgico como 
estratégia de antagonizar os efeitos deletérios da hiperati-
vação simpática nos pacientes com IC. O Estudo MERIT-HF 
arrolou 3991 paciente com ICFER sintomática, CF II-IV, sendo 
randomizados para metoprolol CR/XL (n = 1990) na dose 
inicial de 12,5 a 25 mg ao dia, progredindo para dose alvo 
de 200 mg/dia, conforme tolerância, ou placebo (n = 2001). 
O estudo foi interrompido precocemente por evidência in-
conteste de benefício no grupo recebendo metoprolol, com 
redução de mortalidade por qualquer causa de 34% (HR = 
0,66, IC: 0,53-0,81; p = 0,00009), redução de morte súbita 
de 41% (HR = 0,59, IC:0,45-0,78; p = 0,0002) e mortes por 
piora da IC de 49% (HR = 0,51, IC:0,33-0,79; p=0,0023).8  
Benefícios de magnitude semelhante foram demonstrado 
para outros betabloqueadores: carvedilol e bisoprolol.9,10 

Os betabloqueadores se mostram fundamentais para 
o tratamento da ICFER, por constituírem os medicamentos 
que isoladamente detém o maior impacto em redução de 
mortalidade nos pacientes com ICFER, com redução muito 
precoce e significativa da morte súbita, redução da morte 
por progressão da IC, redução de hospitalizações, além de 
indução do remodelamento reverso. 

Portanto, o tratamento inicial da ICFER consiste inicialmen-
te no emprego dessas três classes de drogas bloqueadoras 
neuro-hormonais, como recomendados universalmente nas 
diretrizes internacionais e na Atualização da Diretriz Brasileira 
de Insuficiência Cardíaca de 2018. As doses preconizadas e 
com benefício clínico documentado em grandes estudos clí-
nicos randomizados multicêntricos estão listadas na Tabela 1. 

É muito importante perceber que na prática clínica a 
otimização mais importante do tratamento da ICFER consiste 
em atingir-se as doses alvos de cada uma dessas drogas.

Ressalte-se alguns aspectos particulares no emprego das 
doses adequadas dessas drogas. A dose alvo do enalapril 
deve ser de 10 a 20 mg a cada 12 horas, lembrando que 
apenas uma parte dos pacientes vai tolerar a dose de 20 
mg a cada 12 horas pela indução de hipotensão, disfunção 
renal ou hiperpotassemia. A dose alvo de losartana é de 150 
mg ao dia, recomendação adotada após o estudo HEAAL 
que mostrou que a dose mais elevada de losartana traz 
maior benefício clínico.11 A dose alvo da espironolactona, 
o único ARM disponível no Brasil, pode atingir 50 mg ao 
dia naqueles pacientes que persistem sintomáticos e que 
não exibem limitação de aumento de dose pelos níveis de 
potássio e creatinina. 

EXPANSÃO DO MODELO NEURO-
HORMONAL E O PAPEL DA 
INIBIÇÃO DA NEPRILISINA

Recentemente, a nossa compreensão dos mecanis-
mos fisiopatológicos que causam a progressão da ICFER 
foi ampliada pela demonstração no cenário clínico de que 
a potencialização dos efeitos de eixos contra regulatórios 
benéficos, que agem para a compensação da IC, pode 

Figura 2. Esquema ilustrando a contribuição da ativação dos mecanismos reflexos neuro-hormonais para gênese da congestão e dos sintomas 
na síndrome de insuficiência cardíaca. 

Criado a partir de Douglas Mann – Pathophysiology of Heart Failure. In Braunwald’s Heart Disease, 2012.
Adaptado a partir de Mann DL, Circulation 1999;100-199
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resultar em redução da mortalidade, melhora dos sintomas 
e indução de remodelamento reverso cardíaco. A Figura 3 
traz uma ilustração esquemática da interação entre esses 
dois sistemas e o papel da neprilisina em degradar os pep-
tídeos natriuréticos e inibir a ação do eixo contra regulatório 
benéfico e, portanto, contribuir para piora da síndrome de IC. 
Reforçando a existência desses mecanismos, estudos clínicos 
recentes mostram que o aumento dos níveis de neprilisina 
associa-se a maior mortalidade na ICFER.12

A demonstração da eficácia da estratégia terapêutica 
de potencialização do BNP endógeno foi atingida com a 
publicação do estudo PARADIGM-HF que testou os efeitos 
do sacubitril/valsartana, o primeiro representante desta nova 
classe de drogas chamada de inibidores da neprilisina e 
dos receptores da angiotensina (INRA). A nova droga é 
composta por dois princípios ativos, o sacubitril é um ini-
bidor seletivo da neprilisina, a enzima chave responsável 
pela degradação dos peptídeos natriuréticos em fragmen-
tos inativos, (Figura 3) e a valsartana, um bloqueador dos 
receptores da angiotensina II. Dessa forma, a inibição da 
neprilisina resulta em potencialização das ações fisiológi-
cas dos peptídeos natriuréticos: vasodilatação arteriolar, 
natriurese, redução de fibrose e apoptose miocárdica.13 

No estudo multicêntrico PARADIGM-HF, 8442 pacientes com 
ICFER (FEVE menor ou igual a 40%), sintomáticos em CF II-IV 
da NYHA, em uso de tratamento clínico otimizado foram ran-
domizados para receber veladamente sacubitril/valsartana na 
dose alvo de 200 mg de 12/12 horas (n = 4187) ou enalapril 10 
mg de 12/12 horas (n = 4212). Portanto, o comparador neste 
estudo não foi placebo, mas a droga padrão usada até então 
para o bloqueio do SRAA. Os principais resultados mostraram 
que o uso de sacubitril/valsartana associou-se à redução 
relativa de risco de 20% do desfecho primário combinado 
de morte cardiovascular ou hospitalização por IC (HR = 0,80 
-  IC:0,73-0,87; p<0001), redução de 21% nas hospitalizações 
por IC (HR = 0,79 – IC:0,71 – 0,89; p<0,0001) e, ainda mais 
relevante, redução de morte por qualquer causa de 16% 
(HR = 0,84 – IC: 0,76-0,93; p <0,001). Também foi observada 
redução do risco relativo de morte súbita na ordem de 20% 
(HR = 0,80, IC: 0,68-0,94; p=0,008). Esse conjunto de resul-
tados, ainda que limitados a um único estudo clínico multicên-
trico e randomizado, embasou a inclusão nas principais dire-
trizes internacionais,16 e na Diretriz Brasileira de IC de 2018,14 

 a recomendação de substituição do iECA/BRA por sacubitril/
valsartana em pacientes com ICFER que persistem sintomá-
ticos apesar da terapia medicamentosa otimizada. (Figura 4).

Estudos mais recentes abordaram outros cenários clí-
nicos de potencial uso do sacubitril/valsartana. O estudo 
multicêntrico PIONEER-HF testou a segurança do uso de 
sacubitril/valsartana em 881 pacientes com ICFER que fo-
ram hospitalizados por IC agudamente descompensada.15 

Após estabilização hemodinâmica, os pacientes foram ran-
domizados para receber de forma velada sacubitril/valsartana 
na dose alvo de 97/103 mg de 12/12 horas (n = 440) ou ena-
lapril 10 mg de 12/12 horas (n = 441). O desfecho primário 
de eficácia foi a variação do NT-Pró-BNP em quatro e oito 
semanas, que foi atingido, observando-se maior queda do 
NT-PróBNP nos pacientes usando sacubitril/valsartana em 
comparação ao enalapril numa relação de 0,71 (IC: 0,63 – 
0,81; P<0.001). A segurança do uso de sacubitril/valsartana 
foi mostrada pela incidência semelhante dos desfechos de 
segurança entre os dois braços de tratamento: piora da função 
renal, hipercalemia, hipotensão sintomática ou angioedema. 
Desfechos exploratórios mostraram maior benefício clínico do 
sacubitril/valsartana em relação ao enalapril em reduzir a taxa 
de re-hospitalização em 44% (HR = 0,56 – IC:0,37 – 0,84) 
e reduzir em 46% eventos clínicos graves (morte, rehospi-
talização, implante de dispositivo de assistência ventricular, 
listagem para transplante cardíaco), HR = 0.54, IC:0.37 - 
0.79. Também se observou, na análise de subgrupos, que 
os pacientes virgens de uso de iECA/BRA (52% do total de 
pacientes) apresentaram taxas do desfecho primário seme-
lhantes quando comparados aos pacientes que já vinham em 
uso dessas drogas, sugerindo que o sacubitril/valsartana pode 
ser a droga inicial para o bloqueio do sistema RAA, o mesmo 
sendo observado para os 34% dos pacientes que exibiam uma 
IC nova. Resultados semelhantes quanto à segurança e boa 
tolerabilidade do início do sacubitril/valsartana durante a hos-
pitalização ou logo após a alta hospitalar por IC agudamente 
descompensada foram obtidos no estudo TRANSITION,16 

havendo novamente indicação de que pacientes com 
IC de novo e virgens de uso de iECA/BRA tem adequa-
do perfil de segurança e resultados clínicos favoráveis.17 

Tabela 1. Doses inicias e doses alvo dos principais medicamentos 
empregados para o tratamento da ICFER com impacto demonstrado 
de redução da mortalidade, incluindo os bloqueadores/moduladores 
neuro-hormonais e os iSGLT2. 

Medicamento 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 1,25-2,5mg 1x/dia 10 mg 1x/dia
Lisinopril 2,5-5,0 mg 1x/dia 20-40 mg 1x/dia
Perindopril 2 mg 1x/dia 8-16 mg 1x/dia
BRA
Candesartana 4-8 mg 1x/dia 32 mg 1x/dia
Losartana 25-50 mg 1x/dia 150 mg 1x/dia
Valsartana 40-80 mg 1x/dia 320 mg 1x/dia
Antagonistas 
do receptor 
mineralocortidoide
Espironolactona 25 mg 1x/dia 25-50 mg 1x/dia
Beta-bloqueadores
Bisoprolol 1,25 mg 1x/dia 10 mg 1x/dia
Carvedilol 3,125 mg 2x/dia 25-50 mg 2x/dia
Succinato de 
metoprolol 25 mg 1x/dia 200 mg 1x/dia

Hidralazina+dinitrato 
de isossorbida

25mg HDLZ/10mg 
DNIS 3x/dia

100mg 
HDLZ/40mg 
DNIS 3x/dia

Inibidor da neprilisina 
e do receptor da 
angiotensina

Sacubitril/Valsartana 24/26 mg 2x/dia 97/103 mg 2x/
dia

iSGLT2
Dapagliflozina - 10 mg 1x/dia
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Figura 3. Ilustração mostrando dois grandes mecanismos reflexos atuantes na fisiopatologia da ICFER: mecanismo lesivo causado pela ativação de 
neurohormônios e criando o círculo vicioso de progressão de lesão miocárdica e piora da IC (setas vermelhas) e o mecanismo contra regulatório 
que age de maneira oposta para compensar a IC e diminuir os mecanismos lesivos (setas azuis). O aumento da atividade da neprilisina causa 
aumento da degradação de peptídeos vasoativos, sendo o principal o BNP, contribuindo para piora da IC e progressão da disfunção miocárdica, 
fazendo parte, portanto, de mecanismos reflexos lesivos (setas vermelhas). O bloqueio farmacológico da atividade da neprilisina associa-se à 
potencialização dos efeitos benéficos dos peptídeos natriuréticos resultando em melhora dos sintomas e aumento da sobrevida na ICFER. 

Figura 4. Graphical abstract - Fluxograma representando o tratamento da ICFER sintomática. O início do tratamento é precipuamente calcado no emprego 
de doses máximas recomendadas e toleradas dos bloqueadores/moduladores neuro-hormonais, sendo possível já nesta fase inicial o uso do INRA 
em substituição ao iECA/BRA. Para os pacientes que persistem sintomáticos após três-seis meses do tratamento inicial, as opções de otimização do 
tratamento são apresentadas, indicando as medidas que tem impacto na redução da morbidade e no aumento da sobrevida (campo em verde) e as 
medidas que agem para melhora dos sintomas/redução das hospitalizações, mas com impacto neutro na sobrevida (campo em amarelo). As novas 
drogas e novas indicações de intervenções estão destacadas na cor vermelha (iSGLT2, Vericiguat e Sacubitril/Valsartana no início do tratamento). 
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Portanto, há evidências indicando que o sacubitril/valsartana, 
além da recomendação principal respaldada nos resultados 
do estudo PARADIGM-HF, pode ser usado como droga ini-
cial para bloqueio do SRAA em pacientes virgens no uso 
de iECA/BRA, seguindo o que a Diretriz da American Heart 
Association recomendou na sua última edição em 2017.18 

Essa possiblidade de uso está ilustrada na Figura 4, que 
resume o fluxograma de tratamento da ICFER sintomática, 
delineando em vermelho as novas drogas ou novas indica-
ções. Adicionalmente, parece seguro o emprego do sacubitril/
valsartana para otimização do tratamento nos pacientes 
hospitalizados por IC agudamente descompensada, com 
sugestão de benefícios clínicos como redução de rehospi-
talização e desfechos graves na fase vulnerável. 

TRATAMENTO ATUAL DA ICFER 
SINTOMÁTICA

A Figura 4 ilustra o fluxograma do tratamento medica-
mentoso mais atual para os pacientes com ICFER sintomá-
tica. O tratamento deve ser iniciado com os bloqueadores 
neuro-hormonais, havendo também evidências indicando 
a segurança e a efetividade do uso do sacubitril/valsartana 
como droga inicial para bloqueio do SRRA. Recomenda-se 
a reavaliação clínica e funcional dos pacientes três a seis 
meses após a instituição do tratamento inicial. Os pacientes 
que se mostrarem assintomáticos e com recuperação da 
função sistólica ventricular esquerda devem manter o tra-
tamento em uso. Para os pacientes que exibirem sintomas, 
CF II a IV da NYHA, é recomendada a otimização da terapia 
com objetivo de alívio dos sintomas e, sempre que possível, 
aumento da sobrevida. 

Nesse sentido, várias opções terapêuticas medicamen-
tosas podem ser consideradas, lembrando-se que não são 
excludentes entre si, podendo ser combinadas. Algumas 
dessas intervenções estão associadas à melhora dos sin-
tomas e também à redução da mortalidade, devendo ser 
prioritariamente consideradas. (destacadas no campo verde 
da Figura 4) Nesse conjunto, encontramos não apenas a 
substituição do iECA/BRA pelo sacubitril/valsartana, que já 
abordamos nos parágrafos acima, mas também a associa-
ção da combinação hidralazina e dinitrato de isossorbida 
(HDLZ+DNIS) e a mais recente inovação terapêutica com 
impacto na sobrevida da ICFER, os iSGLT2. 

COMBINAÇÃO DE HIDRALAZINA E 
DINITRATO DE ISOSSORBIDA

O uso de HDLZ+DNIS em associação ao tratamento 
bloqueador neuro-hormonal encontra embasamento cien-
tífico no estudo A-HeFT em que 1050 afrodescendentes 
americanos portadores de ICFER e sintomas graves, CF 
III e IV da NYHA, apesar da terapia médica otimizada, fo-
ram randomizados para receber HDLZ+DNIS (n=518) na 
dose alvo de 225 mg/dia de HDLZ e 120 mg/dia de DNIS, 
divididos em três doses, ou placebo (n=532). O estudo foi 
interrompido precocemente, com seguimento médio de 10 
meses, por excesso de mortes no grupo placebo (10,2%) 
quando comparado ao grupo recebendo a combinação 
HDLZ+DNIS (6,2%), com redução relativa de risco de mor-
te por qualquer causa de 43% (HR = 0,57 -  p=0,01) e 

redução de 33% na taxa de hospitalizações por IC (p=0,001).19 

 Análises post hoc do estudo A-HeFT mostraram impacto 
desta combinação em induzir remodelamento reverso car-
díaco adicional e aumento da capacidade funcional, confir-
mando significativo impacto na história natural da ICFER.20 

 Dessa forma, frente ao amplo benefício demonstrado na 
redução da mortalidade geral, além de melhora dos sintomas, 
recomenda-se a associação da combinação HDLZ+DNIS 
em autodeclarados negros com ICFER que persistem sin-
tomáticos apesar do tratamento médico otimizado com blo-
queadores/moduladores neurohormonais. No Brasil, por ser 
uma medicação de baixo custo e de ampla disponibilidade, 
inclusive na rede pública de vários municípios, essa opção 
terapêutica reveste-se de grande importância no cenário de 
otimização do tratamento da ICFER, figurando ao lado do 
sacubitril/valsartana e dos iSGLT2. (Figura 4) Vale lembrar que 
na Diretriz brasileira de IC aguda e crônica de 2018, a com-
binação de HDLZ+DNIS recebeu grau de recomendação I, 
nível de evidência B para negros e grau de recomendação IIA, 
nível de evidência C para não afrodescendentes.14

A dose inicial da combinação deve ser baixa (25 mg HDLZ 
e 10 mg DNIS a cada 8 horas, (Tabela 1) com aumento progres-
sivo (normalmente dobrando as doses) a cada uma ou duas 
semanas, buscando-se atingir a dose alvo que demonstrou 
benefícios em mortalidade. (Tabela 1) Deve-se monitorar a 
pressão arterial, que deve ser mantida  90 mmHg e ausência 
de sintomas hipotensivos. Na prática clínica observa-se boa 
tolerância, sendo comum observarmos aumento da pressão 
arterial com a progressão das doses, configurando a “aumen-
to paradoxal da pressão arterial”, fenômeno também visto 
em outros estudos com drogas vasodilatadoras, refletindo o 
aumento do volume sistólico de ejeção e do débito cardíaco 
com a vasodilatação periférica e redução da impedância à 
ejeção ventricular esquerda. No Brasil, é comum usarmos 
mononitrato em substituição ao dinitrato de isossordida, em 
doses equivalentes, por facilidade de acesso na rede pública. 

INIBIDORES DA SGLT2
Recentemente, grande estudos clínicos envolvendo pa-

cientes com Diabetes mellitus tipo-2  (DM-2) demonstraram 
que inibidores do co-transportador de sódio e glicose 2 (iS-
GLT2) reduzem significativamente o risco de hospitalização 
por IC, efeito que ocorre precocemente após início do seu 
uso, sugerindo benefício cardiovascular envolvendo meca-
nismos de ação independentes do controle da glicemia.21-23

Há vários potenciais mecanismos de ação propostos para 
explicar esse inesperado efeito benéfico cardiovascular: o efei-
to diurético, efeito melhora do metabolismo energético mio-
cárdico, redução de fibrose e melhora da função vascular.24 

Essas evidências deram embasamento para o estudo DAPA-HF,25 
o primeiro grande estudo publicado testando o uso de um 
iSGLT2, a dapagliflozina, em 4.744 pacientes com ICFER 
(FEVE ≤ 40%), sintomáticos em CF II a IV da NYHA, apesar 
do tratamento médico otimizado, independente da presença 
de DM-2 (observado em 41,8% dos pacientes incluídos), 
randomizados para receber dapagliflozina na dose de 10 
mg/dia (n=2373) ou placebo (n=2371). O seguimento médio 
foi de 18,2 meses. O desfecho primário foi a combinação 
de evento de piora de IC (hospitalização ou visita à emer-
gência com uso de terapia endovenosa para IC) ou morte 
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cardiovascular. Os pacientes recebendo dapagliflozina, em 
comparação ao placebo, mostraram redução relativa do des-
fecho primário de 26% (HR = 0,74 – IC:0,65-0,85; p <0,001). 
Os componentes do desfecho primário também mostraram 
isoladamente redução significativa: piora de IC redução de 
30% (HR = 0,70, IC:0,59-0,83) e morte cardiovascular redu-
ção de 18% (HR = 0,82, IC:0,69-0,98). (Figura 5) Ainda mais 
relevante, observou-se redução relativa de morte por qualquer 
causa nos pacientes alocados no grupo dapagliflozina de 
17% (HR = 0,83, IC:0,71-0,97). Os principais desfechos de 
segurança incidiram em taxas semelhantes em ambos os 
braços de tratamento: depleção de volume, hipoglicemia, 
cetoacidose, amputações. Evento renal grave ocorreu em 
menor proporção no grupo dapagliflozina (1,6%) quando 
comparado ao placebo (2,7%, p = 0,009, compatível com 
efeito protetor renal da droga. 

Análises post hoc do estudo DAPA-HF recentemente 
publicadas mostraram que a redução do desfecho primário 
foi consistente ao longo de vários subgrupos analisados, 
entre eles: terapia de base, incluindo uso ou não de sabubitril/
valsartana, diferentes doses de beta-bloqueador e bloquea-
dores do SRAA, implante prévio de CDI, uso de ivabradina, 
idade mais avançada.26,27

No conjunto, os resultados bastante consistentes do es-
tudo DAPA-HF mostram que o uso dos iSGLT2 em pacientes 
com ICFER sintomáticos traz benefícios tanto na morbidade 
quanto na redução da mortalidade. Vale ressaltar que os 
efeitos benéficos parecem ser adicionais àqueles já obtidos 
pelos moduladores neurohormonais, incluindo o mais recente 
sacubitril/valsartana, podendo ser usado em adição a estes. 
(Figura 4). Trata-se, portanto, de uma nova classe de medica-
mentos para tratamento da ICFER que deve figurar ao lado 
dos bloqueadores/moduladores neuro-humorais no cenário 
das drogas de indicação ampla que podem mudar a história 
natural da doença com aumento da sobrevida. (Figura 4) 

DROGAS COM BENEFÍCIO DEMONSTRADO 
NA MELHORA DOS SINTOMAS E REDUÇÃO 
DE HOSPITALIZAÇÕES

Digoxina
O emprego da digoxina para o tratamento da ICFER tem 

seu embasamento no estudo multicêntrico randomizado 
e controlado DIG em que pacientes com ICFER sintomá-
tica, com tratamento de base incluindo iECA e diuréticos, 
foram randomizados para digoxina (n=3397) ou placebo 
(n=3403). O seguimento médio foi de 37 meses, com 
desfecho primário sendo mortalidade por qualquer causa. 
Não houve diferença na taxa de mortalidade observada entre 
os pacientes recebendo digoxina ou placebo (HR = 0,99; 
IC 95%: 0,91-1,07, p=0,80). Mas houve redução de 28% no risco 
relativo de hospitalização por IC no grupo recebendo digoxina 
(HR = 0,72; IC95%: 0,66-0,79; p<0,001).28

Dessa forma, as evidências científicas disponíveis indicam 
que a digoxina seja efetiva em aliviar sintomas, mas tenha 
efeito neutro na sobrevida. 

Dois aspectos adicionais precisam ser levados em con-
ta quando se considera usar digoxina na prática clínica. 
Primeiramente, a digoxina não foi testada no cenário de 
tratamento medicamentoso incluindo betabloqueadores e 

espironolactona, fazendo com que o real benefício no cenário 
atual de tratamento da ICFER não esteja bem definido. Em 
segundo lugar, análises retrospectivas post hoc de estudos 
clínicos testando uso de anticoagulantes novos em pacien-
tes com FA mostram que o uso de digoxina possa estar 
associado ao risco aumentado de morte súbita.28 Esse risco 
parece se correlacionar com níveis séricos aumentados da 
digoxina. Contudo, é importante ressaltar que essas análises 
retrospectivas podem apenas sugerir esse efeito de aumento 
de morte súbita, mas não são evidência conclusiva. Uma 
resposta definitiva sobre o assunto demanda um estudo 
prospectivo randomizado, sem que haja perspectiva real 
de ser realizado. 

Postos esses aspectos em perspectiva, na maioria das 
situações da prática clínica, a digoxina deve ser reserva-
da para pacientes com ICFER mais grave, com sintomas 
refratários e internações hospitalares recentes em que o 
benefício da droga em melhorar os sintomas e estabilizar o 
paciente possa contrabalançar os potenciais riscos de seu 
uso. Considerando o risco de morte súbita, tem sido comum 
a prática de monitoração dos níveis séricos de digoxina, 
particularmente naqueles pacientes com maior risco de in-
toxicação digitálica (idosos, função renal reduzida, mulheres 
e sarcopenia), ajustando-se a dose da digoxina para manter 
níveis séricos entre 0,7 e  0,9 ng/ml, portanto abaixo do nível 
a partir do qual o risco de morte súbita parece elevar-se 
significativamente (1,2 ng/ml).28 Vale lembrar que  a digoxina 
pode também ser útil para controle da FC em pacientes com 
FA em que o betabloqueador isoladamente não atingiu um 
bloqueio adequado da taxa de condução atrioventricular. 

Ivabradina
A ivabradina é um agente bradicardizante puro, sem 

efeitos colaterais de hipotensão, broncoespasmo ou fadiga 
eventualmente associados ao uso dos betabloqueadores, que 
atua exclusivamente nos pacientes em ritmo sinusal. Seus 
benefícios clínicos foram demonstrados no estudo SHIFT em 
que 6558 pacientes com ICFER ainda sintomáticos, apesar 
do tratamento medicamentoso otimizado,  com ritmo sinusal 
e FC igual ou superior a 70 bpm, foram randomizados para 
receber ivabradina (n=3241) ou placebo (n=3264). Após o 
seguimento mediano de 22,9 meses, o desfecho primário de 
morte CV ou hospitalização por IC exibiu redução relativa de 
18% (HR = 0,82; IC95%:0,75-0,90; p<0,0001) nos pacientes 
tratados com ivabradina. Esse efeito foi impulsionado prin-
cipalmente pela redução da hospitalização por IC de 26% 
(HR = 0,74; IC95%:0,66-0,83; p<0,0001), mas sem efeito 
significativo sobre a morte CV ou mortalidade geral. Houve 
redução de morte por IC de 26% (HR = 0,74; IC95%:0,58-
0,94; p=0,014).

Esses resultados posicionam a ivabradina como uma 
opção terapêutica para alívio dos sintomas e estabilização 
dos pacientes com ICFER sintomática, mas sem impacto no 
aumento da sobrevida. É relevante considerar que a otimiza-
ção do tratamento dos pacientes com ICFER sintomática deve 
idealmente priorizar as drogas que aumentem a sobrevida. 
No mundo real, contudo, o emprego dessas drogas blo-
queadores/moduladores neuro-hormonais, particularmente 
os betabloqueadores, podem induzir com frequência efeitos 
colaterais de hipotensão, fadiga e piora de sintomas, o que 
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dificulta o manejo clínico e limita a otimização/introdução 
desses medicamentos. Nesse cenário, a ivabradina pode 
representar recurso terapêutico útil para estabilizar os sin-
tomas, reduzir a FC e melhorar os níveis de pressão arterial, 
permitindo o aumento de doses/introdução posterior dos 
bloqueadores/moduladores neurohormonais.

Vericiguat, nova classe de droga 
estimuladora da atividade da 
guanilato ciclase solúvel

O estudo recentemente publicado VICTORIA testou o uso 
de uma nova classe de medicamento para tratar a ICFER: 
o vericiguat, um novo estimulador da atividade da guani-
lato ciclase solúvel, molécula que aumenta  produção de 
GMP-cíclico e as ações vasculares e miocárdicas benéficas 
do óxido nítrico.29 Essa classe de medicamento explora o 
alvo terapêutico em torno da disfunção endotelial e redução 
da biodisponibilidade de óxido nítrico na IC, causada pelo 
estresse oxidativo e inflamação, que leva à ativação insufi-
ciente da guanilato ciclase solúvel.  Essas drogas exploram 
a potencialização da via de síntese do GMP-cíclico de uma 
forma diferente do que já se explorou com os inibidores da 
fosfodiesterase-5, como o sildenafil.30 

O estudo VICTORIA é um dos maiores trials em IC em 
número de pacientes, tendo investigado 5050 pacientes com 
ICFER mais grave, com os seguintes critérios de inclusão:  
sintomáticos em CF II a IV da NYHA, níveis séricos elevados 
de NT-Pró-BNP (> 1.000 pg/ml para pacientes em ritmo si-
nusal ou > 1.600 pg/ml, se em FA), e quadro de piora da IC 
(hospitalização nos últimos seis meses ou visita à emergência 
com uso de diurético endovenoso nos últimos três meses). 
Os pacientes incluídos foram randomizados para vericiguat na 
dose alvo de 10 mg 1x ao dia (n=2526) ou placebo (n=2524). 
O seguimento médio foi de 10,8 meses. O desfecho primá-
rio foi morte CV ou primeira hospitalização por IC. O grupo 
recebendo vericiguat mostrou redução relativa de risco de 
10% para o desfecho primário (HR = 0,90; IC95%:0,82-0,98; 
p=0,02). Contudo, nenhum dos componentes do desfecho 
primário isoladamente exibiu diferença significativa entre 
os grupos. Os desfechos de segurança tiveram incidência 
semelhante em ambos os grupos, incluindo hipotensão sin-
tomática e síncope. 

Dessa forma, os resultados iniciais com o vericiguat pa-
recem promissores como medicamento para tratamento 
de pacientes com ICFER grave e de mais alto risco, com 
progressão recente de sintomas, uma situação clínica com 
escassez de estudos. Contudo, antes de podermos fazer 
uma recomendação para sua incorporação na prática clíni-
ca é necessária uma melhor caracterização dos pacientes 
candidatos ao uso deste novo medicamento e um melhor 
entendimento dos seus reais benefícios. 

MEDIDAS GERAIS DE MANEJO - 
CONTROLE DAS MANIFESTAÇÕES 
CONGESTIVAS

Muitos estudos recentes tem reforçado a noção de 
que a persistência de manifestações de congestão, ou 
seu ressurgimento ao longo do tempo, associa-se a maior 
mortalidade e risco de hospitalizações por IC.31 Esse 

importante efeito deletério da congestão na evolução da 
ICFER são explicados pelo importante papel da congestão 
em deflagrar ou agravar a ativação neuro-hormonal reflexa, 
acentuar a dilatação das cavidades e alimentar o processo 
de remodelamento cardíaco, além de piorar as funções 
hepática e renal.32 Vale ressaltar, contudo, que o aumento 
da dose de furosemida é um marcador independente de 
mau prognóstico, associando-se de forma independente 
ao aumento da mortalidade.33

Essas evidências reforçam a recomendação do uso do 
diurético de alça em doses suficientes para debelar a con-
gestão ao longo dos diferentes momentos de evolução dos 
pacientes com IC, mas evitando-se o uso de doses altas 
desnecessárias que podem ser deletérias.14 

Seguindo esses preceitos, é cabível que pacientes que 
evoluam assintomáticos após otimização do tratamento pos-
sam ser considerados para redução da dose e eventualmente 
retirada da furosemida, ainda que até recentemente essa con-
duta não tivesse respaldo em estudos clínicos prospectivos.

O recente estudo prospectivo multicêntrico randomizado 
duplo cego ReBIC-1,34 realizado pela Rede Brasileira de 
Estudos em Insuficiência Cardíaca, foi pioneiro em investi-
gar a segurança e tolerabilidade da retirada de furosemida 
em pacientes ambulatoriais com ICFER estáveis, classe 
funcional I ou II da NYHA e sem manifestação de conges-
tão, em uso de baixa dose de furosemida (até 80 mg/dia). 
O desfecho primário do estudo foi composto da variação 
de um escore de dispneia e da proporção de pacientes 
que se mantiveram sem reuso de furosemida durante o 
tempo de seguimento de até 90 dias. O estudo incluiu 188 
pacientes, randomizados para grupo de retirada de furo-
semida (n=95) ou grupo de manutenção de furosemida 
(n=93). Os resultados principais não mostraram diferença 
significativa entre os grupos quanto ao escore de dispneia 
(p=0,94).  A taxa de necessidade de reuso de furosemida 
também se  mostrou semelhante entre os grupos retirada da 
furosemida (75,3%) e manutenção da furosemida (83,7%), 
p = 0,16. Eventos de IC (hospitalização, visita à emergência, 
morte) foram infrequentes e incidiram em taxas similares 
em ambos os grupos, p=1,0.

Portanto, os resultados do estudo ReBIC-1 dão suporte à 
conduta clínica, indicando que a retirada da furosemida em 
pacientes ambulatoriais com ICFER estável, sem congestão 
e em uso de baixas doses, é segura, não se associando na 
maioria das vezes com piora de sintomas ou necessidade 
de uso emergencial de furosemida. 

Por outro lado, estratégias terapêuticas que possam 
melhorar a eficácia do diurético de alça, permitindo a 
redução das suas doses, podem reverter em melhora 
do prognóstico dos pacientes com IC. Nesse sentido, 
análises post hoc do estudo PARADIGM-HF mostraram 
que o uso de sacubitril/valsartana associou-se à redução 
do uso de furosemida (uma maior proporção de pacien-
tes reduziu a dose e uma proporção menor necessitou 
de aumento da dose, em comparação com pacientes 
recebendo enalapril)35 e que o sacubitril/valsartana asso-
ciou-se à manutenção dos pacientes em menores níveis 
de escores de congestão ao longo do tratamento quando 
comparado ao enalapril, o que se associou a menores 
taxas de hospitalização, morte CV e morte por qualquer 
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causa.36 Esses efeitos benéficos do sacubitril/valsartana 
podem ser atribuídos à potencialização dos efeitos do 
BNP endógeno produzindo natriurese e aumento do fluxo 
plasmático renal, contribuindo para aumento da eficácia 
do diurético de alça e redução/prevenção da congestão.37 

Efeitos semelhantes são esperados com uso dos iS-
GLT2, cuja ação farmacológica renal primária é o bloqueio 
da reabsorção de glicose e sódio no túbulo contornado 
proximal, agindo para o bloqueio sequencial do néfron, 

aumentando a natriurese e potencializando o efeito da fu-
rosemida, sendo comum a redução das doses do diurético 
de alça após a sua introdução.24 
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HEART TRANSPLANTATION

RESUMO
O transplante cardíaco é reconhecido como o melhor tratamento para insuficiência 

cardíaca refratária, e é responsável pela melhora significativa da sobrevida e qua-
lidade de vida em pacientes nessa condição. Deve ser considerado em pacientes 
com insuficiência cardíaca avançada, dependentes de inotrópicos ou de suporte 
circulatório mecânico, ou ainda em pacientes com sintomas limitantes associados 
a marcadores de mau prognóstico. Situações clínicas que podem limitar a sobre-
vida após transplante cardíaco são consideradas possíveis contraindicações e 
devem ser avaliadas individualmente. A principal causa de morte nos primeiros 30 
dias é a disfunção do enxerto. Além de causas imunológicas, pode ser motivada 
por disfunção primária do enxerto e disfunção do ventrículo direito. Apesar da alta 
mortalidade precoce associada a essas afecções, o tratamento com suporte hemo-
dinâmico adequado pode levar à recuperação da função. A imunossupressão de 
manutenção envolve a associação de três medicações: corticosteroide, um inibidor 
de calcineurina e um antiproliferativo. Os inibidores de sinal de proliferação devem 
ser considerados, sobretudo na prevenção da doença vascular do enxerto e da ne-
fropatia induzida por inibidores de calcineurina. Nas últimas décadas, observamos 
redução da frequência de episódios de rejeição, cujo tratamento é definido de acordo 
com a classificação patológica, presença de disfunção do enxerto e repercussão 
clínica. Tardiamente, as principais complicações são a doença vascular do enxerto, 
principal causa de disfunção tardia do enxerto e neoplasias, primeira causa de morte 
a partir do quinto ano após o transplante. Além destas, outras complicações tardias 
como hipertensão arterial, diabetes mellitus, insuficiência renal crônica e osteoporose 
precisam ser monitoradas.

Descritores: Transplante Cardíaco; Insuficiência Cardíaca; Imunossupressores. 

ABSTRACT
Heart transplant is recognized as the best treatment for refractory heart failure and is 

responsible for the significant improvement in survival and quality of life in patients with 
this condition. It should be considered in patients with advanced heart failure, those 
dependent on intravenous inotrope or mechanical circulatory support, and patients with 
limiting symptoms associated with markers of poor prognosis. Clinical conditions that 
can limit survival after heart transplant are considered possible contraindications and 
should be evaluated individually. Allograft dysfunction is the main cause of death in the 
first thirty days. Besides immunological causes, it can occur due to primary allograft 
dysfunction and dysfunction of right ventricle. Despite the high early mortality associa-
ted with these conditions, treatment with adequate hemodynamic support can lead to 
recovery of function. Maintenance immunosuppression involves the association of three 
medications: corticosteroid, a calcineurin inhibitor and an antiproliferative. Proliferation 
signal inhibitors should be considered, especially in the prevention of cardiac allograft 
vasculopathy and progression of calcineurin inhibitor induced nephropathy. In the last few 
decades, we have seen a reduction in the frequency of rejection episodes, the treatment 
of which is determined according to pathological classification, the presence of allograft 
dysfunction and clinical repercussions. The main long-term complications are cardiac 
allograft vasculopathy, the main cause of late allograft dysfunction, and neoplasms, the 
main cause of death 5 years after heart transplantation. In addition to these, other long-term 
complications, such as arterial hypertension, diabetes mellitus, chronic kidney  failure 
and osteoporosis, should be monitored.

Keywords: Heart Transplantation; Heart Failure; Immunosuppresive Agents.
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INTRODUÇÃO
Desde o primeiro transplante realizado por Christian Bar-

nard em 1967, o campo do transplante cardíaco tem evoluído 
substancialmente. A partir da descoberta dos imunossupres-
sores e, especialmente da ciclosporina, a sobrevida após 
transplante cardíaco melhorou significativamente e atualmente 
o transplante é considerado o tratamento padrão ouro para 
pacientes com insuficiência cardíaca (IC) avançada, sendo 
responsável por melhora significativa na sobrevida e qualidade 
de vida de pacientes nesta condição. No entanto, algumas 
condições do receptor não permitem que sejam submetidos 
ao transplante de forma segura. Este fator aliado à escas-
sez de doadores efetivos em diversos países pode limitar a 
sobrevida de pacientes com IC avançada.1 

O desenvolvimento de dispositivos de assistência 
ventricular de longa permanência permitiu modificar tal 
realidade, uma vez que trouxe nova esperança para pa-
cientes que apresentavam contraindicação ao transplante.  
Entretanto, o custo de tais dispositivos ainda é proibitivo 
para que tal procedimento seja amplamente implantado 
no Brasil, especialmente em serviços públicos. Desta for-
ma, a implementação de programas de transplante que 
mantenham equipe multidisciplinar envolvida em todo o 
processo, desde a avaliação pré-transplante, captação e 
nos cuidados após transplante pode ser o segredo para 
bons resultados.2

INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES
O transplante está indicado em pacientes com IC avança-

da, refratária ao tratamento clínico otimizado. Neste contexto, 
o transplante cardíaco é tratamento de escolha para pacientes 
em classe funcional III ou IV segundo a New York Heart As-
sociation (NYHA); pacientes em uso de betabloqueador com 
consumo de O2 (VO2 pico) < 12ml/kg/min ou VO2 pico < 14 ml/
kg/min em pacientes sem uso de betabloqueador; pacientes 
dependentes de drogas vasoativas e/ou suporte circulatório 
mecânico e pacientes com arritmias ventriculares refratárias ao 
tratamento farmacológico ou dispositivos elétricos ou ablação. 
Algumas situações clínicas podem limitar a sobrevida após 
transplante cardíaco e são consideradas potenciais contrain-
dicações ao transplante. Destaque especial para incompatibi-
lidade ABO e para a presença de hipertensão pulmonar fixa, 
ou seja, presença de resistência vascular pulmonar elevada 
que não se altera mesmo após teste de reatividade pulmonar 
com vasodilatadores. Esta situação está associada a maior 
risco de disfunção ventricular direita e pior prognóstico após 

transplante cardíaco. A idade avançada, assim como a pre-
sença de morbidades devem ser consideradas na avaliação 
de um paciente ao transplante.1,3 (Tabela 1) 

IMUNOSSUPRESSÃO 
De acordo com a International Society for Heart and Lung 

Transplantation (ISHLT), o regime de imunossupressão atual-
mente adotado inclui três diferentes classes de imunossupres-
sores: corticoide; inibidores de calcineurina e antiproliferativos. 
Corticoide: Corresponde ao principal agente imunossupres-
sor no pós-transplante imediato; tem efeito sobre citocinas, 
moléculas de adesão, fatores de crescimento e desta forma 
tem ampla ação imunossupressora. No entanto, está asso-
ciado a múltiplos efeitos adversos e desta forma a tendência 
é a redução de dose ao longo do tempo após transplante 
e, se possível, até mesmo sua suspensão após seis meses 
em pacientes que não apresentaram rejeição frequente nos 
primeiros meses após transplante.4,5 
Inibidores de calcineurina: Agem bloqueando a calcineurina 
ativada por cálcio; dois agentes são utilizados no transplante 
cardíaco, a ciclosporina, descoberta em 1970 e responsável 
pelo aumento de sobrevida após transplante no momento 
de sua descoberta e o tacrolimus, descrito em 1987 e mais 
amplamente utilizado a partir dos anos 2000.6 Estudos não 
controlados comparando ciclosporina e tacrolimus revelam 
menores taxas de rejeição e efeitos adversos com tacro-
limus, porém a diferença em relação à sobrevida não foi 
demonstrada até o presente momento.7-10 Embora exista 
maior tendência ao uso de tacrolimus nos diferentes centros 
transplantadores (cerca de 90% segundo dados da ISHLT),11 
ambos inibidores de calcineurina podem ser usados após 
transplante cardíaco.1 Entre os principais efeitos adversos da 
ciclosporina estão nefrotoxicidade dose-dependente, hirsutis-
mo, hipertensão, hiperlipidemia e diabetes. Tacrolimus exibe 
perfil semelhante de efeitos adversos, porém a incidência 
de diabetes e a neurotoxicidade é maior com tacrolimus, 
enquanto hipertensão e hiperlipidemia menos frequentes. 
Antiproliferativos: Dois agentes antiproliferativos são utili-
zados no transplante cardíaco, azatioprina e micofenolato 
de sódio ou mofetil. Na década de 70, apenas azatioprina e 
corticoide estavam disponíveis para uso após transplante e os 
resultados de sobrevida eram muito ruins. Com a descoberta 
da ciclosporina a sobrevida mudou consideravelmente. Na 
década de 90, a introdução de micofenolato como parte do 
tratamento imunossupressor motivou a redução de uso de 
azatioprina, pois demonstrou menor taxa de rejeição assim 
como maior sobrevida em um ano quando comparados em 

Tabela 1. Indicações e contraindicações ao transplante cardíaco.

Indicações Potenciais contraindicações 
Classe funcional III ou IV segundo a New 
York Heart Association (NYHA) a despeito de 
tratamento clínico otimizado 

Idade > 70 anos DM com lesão de órgão alvo e/ou Hbgli > 7,5%

VO2 pico < 12 ml/kg/min em pacientes em uso 
de betabloqueador

Comorbidades com baixa 
expectativa de vida Doença hepática ou pulmonar graves

VO2 pico < 14 ml/kg/min em pacientes sem uso 
de betabloqueador Incompatibilidade ABO Neoplasia com risco de recorrência elevado

Dependência de inotrópico e/ou suporte 
circulatório mecânico Hipertensão pulmonar fixa Insuficiência Renal (avaliar transplante duplo)

Arritmias ventriculares refratárias ao tratamento 
farmacológico ou dispositivos elétricos ou 
ablação

Embolia pulmonar < 3 
semanas Doença psiquiátrica grave
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estudo multicêntrico randomizado. 12 Diante destes resultados, 
o antiproliferativo de escolha é o micofenolato de sódio ou 
mofetil. Porém, no Brasil, em particular, dois estudos mos-
traram maior taxa de reativação de Chagas em pacientes 
chagásicos transplantados cardíacos. 13,14 Neste grupo de 
pacientes, a preferência é pelo uso de azatioprina, conforme 
discutido a seguir.  Entre os efeitos adversos mais frequentes 
estão a mielossupressão e alterações do hábito intestinal. 
Inibidores do sinal de proliferação: Incluem sirolimus e 
everolimus. Assim como os inibidores de calcineurina, tam-
bém se ligam à proteína ligadora de FK, porém resultam 
em um complexo que inibe a mTOR (mammalian target of 
rapamycin) e desta forma inibem a divisão celular. Esta clas-
se de drogas pode também inibir o crescimento de células 
endoteliais e da musculatura lisa arterial por inibição da 
mTOR e, consequentemente, podem reduzir aterosclerose 
do enxerto. Estudos clínicos têm demonstrado menor taxa de 
rejeição e menor incidência de doença vascular do enxerto 
com sirolimus15 e com everolimus16 quando comparados a 
azatioprina. Estudos multicêntricos subsequentes, testaram 
everolimus com micofenolato mofetil revelando ausência de 
diferença em relação à sobrevida em dois anos, porém menor 
taxa de doença vascular do enxerto com uso de everolimus. 
Dado que despertou interesse foi a menor taxa de infecção 
por citomegalovírus observada entre pacientes em uso de 
everolimus. 17,18 Existe uma tendência a ampliar o uso de inibi-
dores de sinal visando os benefícios em longo prazo quando 
comparados com outras classes de imunossupressores. Um 
dos limitantes para esta estratégia é o difícil manejo dos efeitos 
adversos associados a esta classe de imunossupressores. 
Entre estes efeitos destacam-se mielossupressão; úlceras 
orais; edema; piora de função renal quando associado a dose 
padrão de inibidor de calcineurina; dificuldade de cicatrização 
e maior risco de infecções. 
Terapia de indução: Corresponde a estratégia de imunossu-
pressão mais agressiva na fase inicial após transplante, visando 
reduzir a incidência de rejeição. Aproximadamente 50% dos 
transplantes reportados à ISHLT no último ano, receberam 
terapia de indução com anticorpos antilinfócitos (timoglobulina) 
ou antagonistas de IL2 (basiliximab). Embora dados revelem 
menor taxa de rejeição, não há diferença de sobrevida. 11,19 
Esta estratégia deve ser individualizada em cada centro trans-
plantador e a decisão deve levar em consideração o perfil do 
receptor de seu centro; pacientes em fila internados em uso 
de dispositivos de assistência circulatória por longos períodos 
têm maior tendência à infecção, enquanto pacientes altamente 
sensibilizados têm maior tendência à rejeição e poderiam se 
beneficiar de estratégia mais agressiva inicial. 

COMPLICAÇÕES PRECOCES

Disfunção Primária do Enxerto 
A disfunção primária do enxerto (DPE) corresponde à 

disfunção ventricular esquerda, direita ou biventricular que 
ocorre nas primeiras 24 horas após o transplante cardíaco, sem 
causa identificável.6 Segundo o consenso da ISHLT de 2014, 
a incidência pode variar de 2,3% até 28% de acordo com o 
centro transplantador, sendo em média 7% e a mortalidade em 
30 dias pode atingir 30-40%. 20 Dados do registro da ISHLT de 
2019 revelaram que disfunção primária do enxerto foi respon-
sável por 39,5% dos óbitos até 30 dias após o transplante.11 

Trata-se, portanto de afecção grave que deve ser monitorada 
durante as primeiras 24 horas após transplante. 

A patogênese envolvida na disfunção primária do enxerto 
relaciona-se a diferentes fatores. A alteração de contratili-
dade miocárdica pode ocorrer secundária à liberação de 
catecolaminas e consequente sobrecarga de cálcio ou por 
alteração hormonal (hormônio tireoidiano/ insulina / cortisol) 
que ocorrem na morte cerebral; por tempo de isquemia 
prolongado durante o transporte; injúria de reperfusão ou 
por fatores ligados ao receptor como resposta inflamatória 
exacerbada ou presença de hipertensão pulmonar fixa que 
está fortemente associada à disfunção primária de ventrículo 
direito.20 A Tabela 2 reúne os potenciais fatores de risco para 
disfunção primária do enxerto. 

Até recentemente, não havia uma definição única para 
DPE, o que dificultava muito a obtenção de dados epide-
miológicos e o que justifica ampla variação na incidência da 
doença. Em 2014, especialistas da ISHLT se reuniram para 
propor uma classificação de DPE em leve, moderada e grave, 
baseada no grau de suporte necessário para manter o paciente 
estável. A Tabela 3 descreve esta classificação.20 A validação 
desta classificação foi obtida em uma população de pacientes 
transplantados cardíacos de dois centros no Canadá (Toronto 
General Hospital e Otawa Heart Institute). Em uma população de 
412 pacientes, os autores demonstraram que a classificação 
é capaz de identificar os pacientes de maior risco de morte 
em um ano: DPE moderada aumentou o risco de morte em 
um ano em sete vezes e grave em 15 vezes.21

O tratamento mais adequado para DPE está relacionado 
basicamente ao suporte hemodinâmico. O reconhecimento da 
síndrome é fundamental para que o suporte apropriado seja 
instituído rapidamente. A persistência de choque em vigência de 
inotrópico em alta dose indica a necessidade de balão intra-aór-
tico e na ausência de pronta resposta, deve-se prosseguir com 
o implante de suporte adicional, sendo a mais utilizada a mem-
brana de oxigenação extracorpórea (ECMO),22 embora também 
possa ser usado Centrimag23 como ponte para recuperação.24

Disfunção Primária do Enxerto do Ventrí-
culo Direito 

A falência aguda do ventrículo direito merece especial 
atenção. O diagnóstico é definido a partir de alteração he-
modinâmica: pressão átrio direito > 15 mmHg; pressão 
capilar pulmonar > 20 mmHg, índice cardíaco < 2,0 L/min/
m2 e gradiente transpulmonar < 15 e/ou pressão sistólica 
artéria pulmonar < 50 mmHg ou necessidade de dispositivo 
para ventrículo direito (VD).6

O VD do doador é particularmente susceptível a alterações 

Tabela 2. Fatores de risco de disfunção primária do enxerto.

Fatores de Risco 
Ligados ao 

doador
Ligados ao 

receptor 
Ligados ao 

procedimento

Idade do doador Idade do receptor Tempo de isquemia 
prolongado

Diferença de 
gênero Uso de ECMO/DAV Diferença de 

tamanho

Mecanismo de 
morte cerebral

Cirurgia torácica 
prévia 

Tempo de circulação 
extracorpórea 
prolongado

Uso de inotrópicos Uso de amiodarona 
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que ocorrem durante a captação e o transplante. Assim, a 
disfunção de VD em geral é multifatorial e está associada 
ao tempo de isquemia; à cardioplegia e ao trauma cirúrgico.  
Quando exposto a pressão pulmonar elevada, o VD do doador 
pode sofrer rápida falência, sendo, portanto, os principais 
fatores de risco relacionados à falência do VD, a presença 
de hipertensão pulmonar pré-transplante e a diferença de 
peso entre doador e receptor. 

Neste contexto, a presença de hipertensão pulmonar é 
contraindicação para a realização do transplante cardíaco 
pelo alto risco de falência de VD fatal no pós-transplante.1 
No entanto, pacientes com hipertensão pulmonar reversível 
diante de teste de reversibilidade, ou seja, que passam a ter 
resistência vascular pulmonar < 3,0 unidades Wood, man-
tendo pressão arterial sistólica maior do que 85mmHg após 
infusão de nitroprussiato de sódio, ou outro vasodilatador 
como sildenafil, apresentam baixo risco de mortalidade no 
pós-transplante.25 Estes pacientes são potenciais candida-
tos ao transplante, embora necessitem monitorização no 
pós-transplante. Uma vez conhecidos os principais fatores 
de risco, é possível monitorar constantemente medidas de 
hemodinâmica pulmonar e instituir medidas que evitem a 
falência de VD em pacientes predispostos.  

O tratamento da falência aguda do VD deve incluir quatro 
diferentes frentes: otimização da pré-carga, mantendo pres-
são venosa central entre 5 -12 mmHg; suporte hemodinâmico 
inicialmente com inotrópicos e vasopressores, porém muitas 
vezes sendo necessário suporte com ECMO; manutenção 
do ritmo sinusal e suporte ventilatório, evitando hipoxemia, 
hipercapnia e acidose.6

Infecções
As complicações infecciosas acontecem mais frequen-

temente nos primeiros três anos após o transplante e são 
a principal causa de óbito após o transplante nos primeiros 
três meses. Dados recentes da ISHLT revelam que infecções 
são responsáveis por 13,9% dos óbitos antes de 30 dias 
após transplante e 31,8% dos óbitos entre 30 dias e ano 
após transplante.11

Até 30 dias após transplante, predominam as infecções 
hospitalares, frequentemente bacterianas. Entre 30 dias e 
seis meses predominam as infecções oportunistas sendo 
as principais: infecção por citomegalovírus (CMV); herpes 
vírus; Pneumocitis jirovecii; toxoplasmose ou reativação de 
Chagas. Após seis meses, as infecções por agentes comu-
nitários passam a predominar, porém em geral os pacientes 

apresentam manifestação mais grave quando comparados 
aos imunocompetentes.26 

Segundo a diretriz brasileira de transplante são recomen-
dadas: profilaxia para toxoplasmose para pacientes soro 
negativos de doadores soropositivos com sulfametoxazol/
trimetroprim; profilaxia para herpes vírus com aciclovir ou 
valaciclovir em pacientes que receberam terapia de indução; 
profilaxia para infecção fúngica com nistatina oral e profilaxia 
para CMV para pacientes soronegativos de doadores soro-
positivos. Em relação à infecção por CMV, recomenda-se 
terapia preemptiva com monitorização de PCR para CMV 
e tratamento diante de resultado positivo. O ponto de corte 
para PCR para CMV ainda não está bem estabelecido e pode 
variar de acordo com o centro transplantador.1 

Rejeição Aguda Celular e Humoral 
Rejeição aguda é uma das complicações mais frequentes 

no pós-transplante precoce. No entanto, dados da ISHLT 
revelam que tal incidência tem diminuído ao longo da última 
década. Enquanto entre 2004 e 2006, os registros internacio-
nais revelavam incidência no primeiro ano após transplante 
próxima a 25% de rejeição que necessitou tratamento especí-
fico, entre 2014 e 2016 esta incidência aproxima-se de 15%.11 

A maioria dos pacientes com rejeição aguda não apre-
sentam sintomas e o diagnóstico é feito através de biopsias 
de rotina, cuja periodicidade de realização, dentro do primeiro 
ano após transplante, varia de acordo com o centro trans-
plantador. No entanto, sintomas constitucionais inespecíficos 
como febre, fadiga, astenia podem ocorrer, assim como 
sinais de irritação cardíaca como taquicardia, arritmia atrial ou 
ventricular ou sintomas sugestivos de insuficiência cardíaca 
como dispneia, cansaço, sinais de congestão pulmonar e/
ou sistêmica. Embora não tão frequente a manifestação 
inicial pode ser com sinais de baixo débito que necessitem 
suporte clínico-hemodinâmico mais imediato, principalmente 
em quadros de rejeição humoral mais tardia.6

Rejeição Aguda Celular 
A rejeição aguda celular caracteriza-se por resposta contra 

o aloenxerto do doador mediada por células T com infiltração 
de macrófagos e linfócitos. A classificação que estabelece 
diferentes graus de rejeição aguda celular foi proposta em 
1990 e atualizada em 2004.27,28 (Tabela 4) O tratamento apro-
priado depende não somente da alteração histológica, mas 
também da presença de sintomas e da função ventricular. 

Tabela 3. Classificação de disfunção primária do enxerto.

DPE leve
Fração de ejeção < 40% pelo ecodopplercardiograma OU
Hemodinâmica: PAD>15  PCP>20 IC<2,0 (por mais de 1 hora) necessitando de dose baixa de inotrópico

DPE moderada
1 critério da sessão I e 1 critério da sessão II
Sessão I:
Fração de ejeção < 40% pelo ecodopplercardiograma OU
Hemodinâmica: PAD>15  PCP>20 IC<2,0 + hipotensão com PAM < 70 mmHg (por mais de 1 hora) 
Sessão II:
Altas doses de inotrópicos / Escore inotrópico > 10 OU 
Necessidade de novo implante de balão intra-aortico (apesar do uso de inotrópicos)

DPE grave
Dependência de suporte mecânico esquerdo ou biventricular (ECMO; Centrimag; DAV). PAD: pressão de atrio direito; PCP: pressão capilar pulmonar; IC: índice cardíaco; PAM: pressão 
arterial média. ECMO: membrana de oxigenação extracorpórea; DAV: dispositivo de assistência ventricular. Escore inotrópico: (dopamina x1) + (dobutamina x1) + (amrinone x1) + 
(epinefrina x 100) + noradrenalina x100).
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Pacientes com grau 1R em geral respondem bem a discreto 
ajuste na dose de imunossupressores de manutenção, en-
quanto que pacientes com rejeição 2R necessitam ajuste da 
terapia de manutenção visando nível sérico mais elevado e 
pulsoterapia com corticoide, que pode ser oral em pacientes 
assintomáticos sem disfunção ventricular esquerda e em 
pós-transplante mais tardio ou intravenoso em pacientes 
sintomáticos e/ou com disfunção ventricular. O uso de terapia 
adicional com anticorpo anti-timócito deve ser considerada 
em pacientes com quadro mais grave do ponto de vista 
histológico (3R) e/ou disfunção ventricular sintomática com 
ou sem instabilidade hemodinâmica. Estes casos podem 
necessitar suporte hemodinâmico com drogas inotrópicas 
e/ou dispositivos de assistência como BIA ou ECMO além 
de pulsoterapia com corticoide endovenoso e otimização da 
terapia imunossupressora de manutenção.1,6,29

Rejeição Aguda mediada por anticorpos 
A rejeição aguda mediada por anticorpos ou humoral 

corresponde a lesão tecidual que ocorre quando anticorpos 
do receptor são dirigidos contra antígenos HLA do doador (e 
menos frequentemente a antígenos não-HLA) no endotélio do 
aloenxerto, iniciando cascata do complemento e ativação de 
mediadores inflamatórios. Imunoglobulinas e complemento são 
depositados na microvasculatura do enxerto resultando em 
ativação de células endoteliais; infiltração de macrófagos; au-
mento de permeabilidade vascular e trombose microvascular.30

A classificação proposta em 1990 foi revisada pela ISHLT 
em 2005 e, a partir de então, a sociedade passou a reco-
nhecer a rejeição mediada por anticorpos como uma nova 
entidade.28 Em 2013, nova revisão passou a classificar rejeição 
humoral em três diferentes graus de gravidade combinando 
componente histológico e imunopatológico. As alterações 
histopatológicas incluem acúmulo de macrófagos intravas-
cular e expansão citoplasmática e aumento nuclear que 
estreitam e podem ocluir o lúmen dos vasos. Em casos mais 
graves, sinais de hemorragia, edema intersticial e necrose 
de miócito podem ocorrer. As alterações imunopatológicas 
incluem a presença de anticorpos anti-HLA, C4d, C3d e CD68 
detectados por imunohistoquímica ou imunofluorescência. 
A tabela X descreve os critérios de classificação atual de 
rejeição mediada por anticorpos, que combina avaliação 
histológica com imunopatológica. Diante da suspeita de 

rejeição humoral, conhecer o painel imunológico do paciente 
é essencial para definir a presença de anticorpos específicos 
contra o doador (DSA – donor specific antibody).31

O tratamento da rejeição mediada por anticorpos depende 
do grau de acometimento do miocárdio, da presença de sinto-
mas, da função ventricular e da presença de DSA. Pacientes 
com biopsia revelando pAMR3 necessitam tratamento agressivo 
independente dos sintomas e da função, porém pacientes com 
pAMR1 (H+ ou I+) e pAMR2 devem ser tratados de acordo 
com a presença de sintomas clínicos e/ou disfunção ventricular. 
O tratamento completo para rejeição humoral inclui otimização 
da terapia imunossupressora de manutenção (manter nível 
sérico mais alto); corticoide endovenoso; plasmaférese (três-
-cinco sessões); imunoglobulina humana (2g/kg divididos em 
quatro-cinco doses) e rituximab (duas-quatro doses).1,6 Uso de 
heparina pode ser considerado pela associação com oclusão 
de microvasculatura cardíaca.  Casos mais graves necessitam 
suporte hemodinâmico com BIA e/ou ECMO.32

Rejeição Hiperaguda 
A rejeição hiperaguda é mediada por anticorpos pré-for-

mados, predominantemente anti-HLA, contra o enxerto. Tão 
logo o enxerto seja implantado ocorre ativação da cascata de 
complemento, lesão endotelial, ativação plaquetária, ativação 
da cascata de coagulação seguida de trombose microvas-
cular disseminada. Trata-se da complicação mais drástica e 
temida no pós-transplante precoce. Com o desenvolvimento 
do crossmatch prospectivo, e subsequentemente, do cross-
match virtual, a ocorrência de rejeição hiperaguda tornou-se 
muito rara, uma vez que é possível avaliarmos a presença 
de anticorpos contra o doador, mesmo que inicialmente de 
forma virtual, antes da realização do transplante.6

COMPLICAÇÕES TARDIAS

Doença Vascular do Enxerto
A doença vascular do enxerto (DVE) é a principal causa de 

disfunção tardia do enxerto e associa-se a menor sobrevida 
no transplantado. Dados do registro da ISHLT demonstram 
alta prevalência de DVE com pequena redução nas últimas 
décadas. Em cinco anos, a DVE é detectada em quase 30% dos 
receptores e, em 10 anos, em 50%11 Pacientes que desenvol-
vem DVE nos primeiros três anos do transplante tem sobrevida 

Tabela 4. Classificação de rejeição aguda celular e rejeição aguda mediada por anticorpos.

Rejeição aguda celular 
Grau Achados histopatológicos

0R Ausência de infiltrado inflamatório

1R Infiltrado inflamatório linfo-histiocitário ou intersticial geralmente discreto, sem dano celular ou com foco único de 
agressão dos cardiomiócitos

2R Infiltrado inflamatório linfo-histiocitário multifocal com dois ou mais focos de agressão dos cardiomiócitos

3R Infiltrado inflamatório linfo-histiocitário difuso, geralmente com presença de polimorfonucleares associado a múltiplos 
focos de agressão dos cardiomiócitos

Rejeição aguda mediada por anticorpos
Grau Achados histopatológicos

pAMR0 Negativa para rejeição humoral (estudos histológico e imunopatológicos negativos)
pAMR1H Rejeição humoral apenas histológica (ausência de achados imunopatológicos e presença de achados histológicos)

pAMR1I Rejeição humoral apenas pela imunopatologia (ausência de achados histológicos e presença de achados pela 
imunopatologia – C4d / C3d e/ou CD68 positivos)

pAMR2 Presença de achados histológicos e imunopatológicos para rejeição humoral.

pAMR3 Rejeição humoral grave caracterizada pela presença de hemorragia, fragmentação capilar, inflamação polimórfica, 
edema intersticial e marcadores de imunopatologia
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menor (76% vs. 82%) e o risco de morte ou retransplante em 
cinco anos de pacientes com DVE severa é de 50%.33

A DVE é caracterizada por um espessamento circunferen-
cial da camada íntima dos vasos, causado por proliferação da 
musculatura lisa dos vasos, acúmulo de células inflamatórias 
e deposição de lípides. Em contraste com a doença ateros-
clerótica, a DVE é difusa e afeta tanto os vasos epicárdicos 
quanto os intramurais. A fisiopatologia da DVE envolve uma 
interação complexa de fatores imunes e não imunes que levam 
a inflamação vascular.34 Devemos destacar que a presença 
de anticorpos anti-HLA específicos contra o doador está as-
sociada ao aumento do risco de desenvolvimento de DVE.35

Em geral, os pacientes não apresentam sintomas isquê-
micos clássicos e a manifestação clínica pode ser relacionada 
a complicações da doença após o desenvolvimento de dis-
função do enxerto, como sinais e sintomas de insuficiência 
cardíaca, arritmias ou até mesmo morte súbita.

O diagnóstico, sobretudo para detecção precoce da doen-
ça, é ainda desafiador. A angiografia coronária é considerada 
o padrão-ouro para o diagnóstico e a atual nomenclatura/
classificação recomendada pela ISHLT é baseada nos seus 
achados.33 (Tabela 5). 

No entanto, a angiografia coronária é limitada por se 
tratar de uma análise apenas de vasos epicárdicos e não 
permitir avaliação da parede dos vasos, tendo baixa sen-
sibilidade para detecção de doença precoce e difusa. O 
ultrassom intracoronário e, mais recentemente, a tomografia 
por coerência óptica, são ferramentas que podem auxiliar 
na detecção de DVE “oculta” pela angiografia. Além disso, 
achados de DVE precoce pelo ultrassom intracoronário têm 
demonstrado importante valor prognóstico. Kobashigawa 
et al,36 demonstraram que o aumento da espessura íntima 
máxima no primeiro ano do transplante de ≥0,5 mm prediz o 
desenvolvimento de DVE angiográfica (65% vs. 33%), eventos 
cardiovasculares (46% vs. 17%) e morte ou perda do enxerto 
(21% vs. 6%) em cinco anos. 

Métodos não invasivos para detecção de isquemia mio-
cárdica, como ecocardiografia com dobutamina e cintilografia 
miocárdica, podem ser utilizados, mas com baixa sensibilidade 
para detecção de doença leve e moderada. A angiotomografia 
de coronárias pode ser útil no diagnóstico, tendo alta sensibili-
dade para detecção de estenoses ≥50% (94%) e valor preditivo 
negativo de 99%.37 No entanto, o método é também limitado para 
avaliação de vasos distais, além de envolver uso de contraste 
e ter sua avaliação prejudicada em pacientes taquicárdicos.

O manejo da DVE é baseado sobretudo na prevenção primá-
ria, rastreamento por exames de imagem e tratamento precoce.

As estatinas fazem parte do tratamento padrão de to-
dos os transplantados cardíacos e tem efeito em prevenir 

o desenvolvimento da DVE. Além da redução do colesterol, 
inibem inflamação e a resposta imunológica. Estudos com 
o uso de estatina no pós transplante demonstram redução 
no desenvolvimento de DVE, além de menor taxa de rejeição 
e melhora de sobrevida.38 Pelo maior risco de rabdomiólise 
quando em associação com inibidores de calcineurina, o uso 
de doses elevadas de estatina deve ser evitado. 

O uso de diltiazem é recomendado na prevenção da DVE,1 
sobretudo nos pacientes que necessitem de uso de algum 
anti-hipertensivo. Estudo demonstrou que o início precoce 
de diltiazem (primeiras duas a quatro semanas) previne 
redução do diâmetro da coronária pela angiografia em dois 
anos, além de reduzir evento combinado de redução de luz 
de vaso, morte ou retransplante em cinco anos. 39 Associação 
de inibidor de enzima de conversão de angiotensina pode ser 
considerada na prevenção de DVE, baseado em resultado 
de pequeno estudo.40 Em relação aos imunossupressores, o 
micofenolato mostrou-se superior a azatioprina na prevenção 
de DVE,41 sendo o antiproliferativo de escolha no esquema 
de imunossupressão no transplante cardíaco, com exceção 
dos pacientes com doença de Chagas. 1 

Os inibidores do sinal de proliferação (sirolimus e evero-
limus) inibem a proliferação da musculatura lisa dos vasos 
e de fibroblastos. Estudos randomizados demonstraram 
que seu uso como imunossupressão inicial previne o de-
senvolvimento da DVE.15,16,18,42 Em pacientes com DVE já 
identificada, estudos menores mostraram alguma proteção 
da progressão da doença,43,44 no entanto este efeito parece 
só existir quando a troca da imunossupressão é feita nos 
primeiros dois anos do transplante.45

Apesar do uso de antiplaquetários não ter sido bem avalia-
do no transplante cardíaco, a aspirina é utilizada empiricamente 
quando detectado DVE, baseada em achados de microtrom-
bos em locais de injúria imunológica no endotélio coronário.

Revascularização miocárdica no tratamento da DVE é 
limitada pela característica da doença de comprometimento 
difuso das coronárias e pela alta mortalidade da intervenção 
cirúrgica. Intervenção percutânea pode ser feita em doença 
focal, apesar da falta de evidência de benefício na sobrevida 
em comparação ao tratamento clínico. Retransplante é uma 
opção de tratamento em pacientes selecionados que evoluem 
com disfunção do enxerto pela DVE. 1 

Neoplasias
Neoplasias são importante causa de morbimortalidade 

na evolução tardia dos pacientes transplantados cardíacos. 
Registro da ISHLT demonstra incidência de 28% em 10 anos 
e, a partir do quinto ano pós transplante, passa a ser a pri-
meira causa de morte.11

Tabela 5. Nomenclatura recomendada para Doença Vascular do Enxerto pela ISHLT.

Classificação Definição
CAV0 (não significante) Sem lesão angiográfica detectável

CAV1 (leve) Troco de coronária esquerda com lesão angiográfica <50%, ou vaso primário com lesão máxima 
<70%, ou estenose de ramo <70%, sem disfunção do enxerto

CAV2 (moderada) Troco de coronária esquerda com lesão angiográfica <50%; um único vaso primário com estenose 
≥70%, ou estenoses ≥70% em ramos isolados de dois sistemas, sem disfunção do enxerto

CAV3 (severa)
Troco de coronária esquerda com lesão angiográfica ≥50%, ou 2 ou mais vasos primários com 
estenose ≥70%, ou estenoses ≥70% em ramos isolados dos 3 sistemas, ou CAV1 ou CAV2 com 
disfunção do enxerto (FEVE ≤45%) ou evidência de padrão restritivo significativo
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O desenvolvimento de neoplasias está associado a diver-
sos fatores como a intensidade da terapia imunossupressora, 
infecções virais (papilomavírus, herpes-vírus humano, vírus 
das hepatites B e C), incompatibilidade sorológica para 
Epstein-Barr vírus no momento do transplante, exposição 
ao sol, fatores genéticos e idade.46,47 

O câncer de pele é o mais comum entre as neoplasias 
após o transplante, correspondendo a quase 70% dos casos.11 
Dentre as neoplasias de pele, o carcinoma espinocelular é a 
mais frequente. A apresentação clínica das lesões é seme-
lhante ao da população geral e o tratamento deve sempre 
envolver a excisão cirúrgica da toda lesão. Evitar a exposição 
solar, o uso de protetor solar, assim como a inspeção rotineira 
pelo paciente e equipe médica na busca de lesões suspeitas 
são medidas importantes para controle da doença.

As doenças linfoproliferativas pós-transplante são a se-
gunda causa mais frequente de malignidade em pacientes 
transplantados cardíacos. Dentre os fatores de risco envolvidos 
no seu aparecimento, deve-se destacar o uso de terapia anti-
linfocítica (sobretudo o uso de terapia de indução com timoglo-
bulina) e a incompatibilidade sorológica para Epstein-Barr vírus 
(receptor soronegativo e doador soropositivo). A apresentação 
clínica é heterogênea, variando desde uma síndrome mono-like 
até apresentações mais graves de linfoma com lise tumoral 
espontânea e insuficiência orgânica. O manejo terapêutico 
envolve redução de imunossupressão, quimioterapia, extração 
cirúrgica de doença localizada, radioterapia local, imunoterapia, 
uso de rituximab e transplante autólogo de medula óssea.47 

Na prevenção de neoplasias do paciente transplantado, 
é preconizado o uso de menores doses possíveis dos imu-
nosspressores, cessação do tabagismo, além das medidas 
já descritas de evitar exposição ao sol e uso de protetor solar. 
É também recomendado que os pacientes transplantados 
cardíacos realizem exames periódicos para rastreamento das 
neoplasias mais comuns na população geral, como câncer 
colo-retal, de cólo de útero, mama e próstata.1

OUTRAS COMPLICAÇÕES
O paciente transplantado cardíaco está sujeito ao desen-

volvimento de outras complicações tardias não relacionadas 
ao enxerto, que podem comprometer sua sobrevida e qua-
lidade de vida. Em cinco anos após o transplante, mais de 
90% dos receptores apresenta hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) e um terço apresenta diabetes melito (DM) e, após 
10 anos do transplante, quase 25% apresenta insuficiência 
renal severa (definida como creatinina sérica > 2,5mg/dL, 
necessidade de diálise crônica ou transplante renal). 11

Hipertensão arterial sistêmica
O desenvolvimento de HAS após o transplante cardíaco 

é multifatorial, mas sem dúvida a principal causa é o efeito 
dos imunossupressores.  

Os inibidores de calcineurina causam vasoconstrição 
por aumento de cálcio em musculatura lisa de vasos. A va-
soconstrição de arteríolas aferentes renais leva a diminuição 
de filtração glomerular e consequente ativação do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona e ativação simpática, o 
que causa maior retenção hidrossalina, além de ter efeito 
direto na vasoconstrição e aumento de pressão arterial.48 
Estudos comparando o efeito da ciclosporina e tacrolimus, 

demonstram uma maior prevalência de HAS nos pacientes 
que utilizam ciclosporina. 49

O aumento da pressão arterial relacionado ao uso de 
corticosteróides ocorre por retenção renal de sódio e con-
sequente aumento de volume intravascular, além de efeitos 
diretos nos vasos (ação em receptores adrenérgicos, poten-
cializando o efeito de catecolaminas nos vasos, e inibição 
da vasodilatação mediada por óxido nítrico).48 

O manejo da HAS pós-transplante envolve medidas não 
farmacológicas, como restrição salina, controle de peso e 
atividade física, além de esforço em reduzir, na medida do 
possível, as doses de inibidores de calcineurina e corticos-
teróides. Os antagonistas do cálcio e inibidores da enzima 
conversora da angiotensina são as drogas mais recomenda-
das para o tratamento da HAS após o transplante cardíaco. 

Diabetes Melito
Além do DM pré-existente em alguns receptores que, em 

geral, tem seu controle prejudicado no pós transplante, o DM 
pode ocorrer como uma complicação do transplante. Estudo 
recente demonstrou uma incidência acumulada de mais de 
20% de casos novos de DM após um ano do transplante. 50 
Tal fato pode estar relacionado ao uso dos imunossupres-
sores, sobretudo de corticosteróides que são utilizados em 
altas doses no período inicial. Outros imunossupressores 
relacionados à piora do controle glicêmico são os inibidores 
de calcineurina (sendo maior a incidência de casos novos de 
DM nos pacientes que utilizam tacrolimus)49 e os inibidores 
de sinal de proliferação.

No estudo citado previamente, Kim  et al. 50 identificaram 
como fatores de risco para DM de início após o transplante: 
idade (receptor com mais de 50 anos), sexo masculino, HAS, 
miocardiopatia isquêmica (como etiologia da insuficiência 
cardíaca) e pressão de artéria pulmonar acima de 50mmHg 
(possivelmente relacionada a resistência a insulina prévia 
ao transplante). Estudos em transplante de órgãos sólidos 
também identificaram como fatores de risco para DM após 
o transplante: obesidade, síndrome metabólica e história 
familiar de DM.51 

Apesar de não terem piores resultados no curto prazo, 
os pacientes com DM, tanto prévio ao transplante como de 
início após, tem uma menor sobrevida em longo prazo e maior 
risco de desenvolvimento de insuficiência renal severa. 50

O manejo do DM envolve medidas não farmacológicas, 
como perda de peso, atividade física e educação alimentar. 
Sempre que possível deve-se tentar reduzir a dose de corti-
costeróides e considerar sua suspensão nos casos favorá-
veis. Os hipoglicemiantes orais podem ser utilizados e a sua 
escolha deve ser feita de acordo a segurança e tolerabilidade 
frente a outras comorbidades. Terapia com insulina pode ser 
necessária quando as medicações orais não forem seguras ou 
suficientes para um bom controle glicêmico, particularmente 
no período do pós-transplante imediato.

Insuficiência renal
A prevalência de disfunção renal moderada ou severa 

já é alta no paciente com insuficiência cardíaca avançada 
em fila de transplante cardíaco. Coorte do Reino Unido com 
mais de 1.700 transplantados cardíacos demonstrou que 
50% dos pacientes apresentavam clearance de creatinina 
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<60mL/min/1,73m2 no momento do transplante.52 Após o 
transplante, a prevalência de doença renal crônica aumenta. 

Na fase inicial após o transplante, os fatores que con-
tribuem para injúria renal são: contração do volume efetivo 
(por excesso de diurese ou disfunção ventricular), sepse, 
efeito de drogas nefrotóxicas (como antibióticos), contraste 
e exposição a inibidores de calcineurina. Cronicamente, além 
da toxicidade dos inibidores de calcineurina, contribuem para 
injúria renal HAS e DM, bastante prevalentes nesta população, 
conforme abordado previamente. 53

A nefrotoxicidade dos inibidores de calcineurina pode ser 
dividida em uma fase aguda e outra crônica. Agudamente, 
a injúria renal pelos inibidores de calcineurina é reversível e 
decorre de redução de fluxo sanguíneo renal e da filtração 
glomerular pelo efeito de vasoconstrição em arteríolas aferen-
tes e eferentes renais (mediada por aumento de endotelina e 
redução de óxido nítrico). A exposição crônica a droga leva 
a quadro de glomeruloesclerose e arteriolopatia. Neste mo-
mento, a doença renal é irreversível e a perda progressiva de 
função ocorre por injúria gerada por hiperfiltração nos néfrons 
remanescentes, podendo levar a doença renal terminal.53

Estudos identificam como fatores de risco para disfunção 
renal após o transplante: idade do receptor, sexo feminino, 
DM, necessidade de diálise no perioperatório e redução de 
função renal antes do transplante. 52 A prevenção da lesão 
renal após o transplante deve ser feita com o controle dos 
insultos previamente citados: evitar hipovolemia, evitar uso de 
drogas nefrotóxicas (e quando necessário, fazer a correção de 
dose pela taxa de filtração), controle de HAS e DM e monitorar 
os níveis de inibidores de calcineurina. Em pacientes com 
doença renal mais avançada, deve-se considerar o uso de 
doses menores de inibidores de calcineurina ou até mesmo 
retirar esta classe de imunossupressor do esquema utilizado, 
substituindo por um inibidor de sinal de proliferação.1

Osteoporose
Muitos fatores contribuem para patogênese da osteoporose 

após o transplante cardíaco. Primeiramente, devemos destacar a 
alta prevalência da doença óssea antes mesmo do procedimento. 
A presença de algum grau de insuficiência renal, deficiência de 
vitamina D, hiperparatireoidismo secundário, hipogonadismo, 
uso de medicações (como diuréticos de alça) e a redução da 
intensidade de atividade física são os responsáveis pela perda 
óssea no paciente com insuficiência cardíaca avançada.54 

Estudo em população brasileira, com a grande maioria dos 
receptores hospitalizados no momento do transplante em uso 
de inotrópico e/ou balão intra-aórtico, identificou alta prevalência 
de doença óssea em avaliação feita logo após o transplante. 
Osteoporose estava presente em 27% dos pacientes, asso-
ciada a tempo de internação antes do transplante, e fraturas 
vertebrais foram identificadas em 23% dos pacientes já neste 
momento, associadas a menor massa corporal de gordura.55 

Após o transplante, a perda óssea se acentua, o que 
resulta em aumento de fraturas por fragilidade, que chegam a 
ser identificadas em até 40% dos pacientes transplantados,56 
sendo que a maior parte ocorre já no primeiro ano após o 
transplante. A principal causa para o aumento da perda ós-
sea após o transplante é a terapia imunossupressora, em 
especial o uso de corticosteroides, que tem efeito tanto na 
redução da formação quanto no aumento da reabsorção óssea. 

Outros fatores que também podem influenciar no metabolismo 
ósseo no paciente transplantado são a baixa atividade física, 
principalmente nos primeiros meses após o procedimento, e 
a deficiência de vitamina D, muito prevalente nesta população.

O manejo da osteoporose no transplantado cardíaco 
envolve a avaliação de massa óssea pela densitometria 
sempre que possível no momento de inclusão em fila e após 
o transplante (sobretudo no final do primeiro ano). Todos 
os pacientes candidatos a transplante ou já transplantados 
devem receber orientações para ingesta de cálcio adequada 
(1.000 a 1.500 mg por dia) além de reposição de vitamina 
D, quando necessário, para manter nível sérico adequado. 
Apesar de estudos com bifosfonatos terem demonstrado 
redução de perda de massa óssea após o transplante 
cardíaco, não existem dados consistentes em seu efeito 
na redução de fraturas nesta população. Por se tratar de 
medicação com potenciais efeitos colaterais (inclusive car-
diológico) e de uso limitado em pacientes com disfunção 
renal (frequente nos pacientes transplantados cardíacos), 
seu uso deve ser individualizado.

TRANSPLANTE NO PACIENTE COM 
DOENÇA DE CHAGAS

A cardiomiopatia chagásica é a terceira causa mais co-
mum de transplante no Brasil. Apesar de a mortalidade da 
miocardiopatia chagásica ser maior do que a de outras etio-
logias, os resultados do transplante nesta população tem se 
mostrado melhor. Possíveis explicações são a menor idade 
dos receptores, menor frequência de comorbidades, menores 
taxas de reoperação e de hipertensão pulmonar grave.1,57

Uma complicação do transplante na doença de Chagas é 
a reativação da infecção após o procedimento. A manifesta-
ção clínica pode incluir febre, pancitopenia, nódulos cutâneos 
(paniculite), miocardite e, mais raramente, menigoencefalite. 
A miocardite por reativação de Chagas pode se manifestar 
com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, bloqueio 
atrioventricular, arritmias e, em casos mais graves, choque 
cardiogênico. 57 A incidência da reativação de Chagas após 
transplante cardíaco varia de 21 a 45%1 e tem boa resposta 
ao tratamento específico, com baixa mortalidade atribuída a 
reativação.57  O tratamento recomendado é o benzonidazol 
na dose de 5 mg/kg/dia, por 60 dias.1

A intensidade da imunossupressão tem importante papel 
na reativação de Chagas. O uso de micofenolato está asso-
ciado a maior incidência de reativação, comparado ao uso 
de azatioprina.13  Do mesmo modo, a manutenção de níveis 
mais elevados de ciclosporina e o número de episódios de 
rejeição tratados com corticosteroides, são também preditores 
de reativação.58,59 Dessa forma, a manutenção de menores 
doses possíveis de imunossupressores e o uso preferencial 
de azatioprina ou uso de micofenolato em dose reduzida 
como terapia inicial é recomendado pela Diretriz Brasileira 
de Transplante Cardíaco. 1
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INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO 
PRESERVADA (ICFEP): ABORDAGEM ATUAL 

DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

HEART FAILURE WITH PRESERVED EJECTION FRACTION (HFPEF): 
CURRENT APPROACH TO DIAGNOSIS AND TREATMENT.

RESUMO
Existe um crescente reconhecimento de que a insuficiência cardíaca com fração de 

ejeção preservada (ICFEP) é muito frequente na prática clínica, com alta prevalência na 
população acima de 70 anos, sendo responsável por mais de 50% dos casos de hospi-
talização nessa população e também por taxas de mortalidade significativas. A despeito 
de centenas de publicações de artigos originais, revisões, livros-texto e diretrizes existem 
enormes e crescentes dúvidas e controvérsias no que diz respeito à real incidência, etio-
patogenia, fisiopatologia, definição de disfunção diastólica, critérios para diagnóstico e 
abordagem terapêutica e prognóstico. Neste artigo, ressaltaremos as controvérsias sobre 
diferentes aspectos epidemiológicos, diagnóstico clínico, dificuldades da avaliação da 
função diastólica, limitações da terapêutica atual e expectativas sobre novas abordagens.

Descritores: Insuficiência Cardíaca; Fração de Ejeção Ventricular/ fisiopatologia; Insufi-
ciência Cardíaca/ Diagnóstico; Insuficiência Cardíaca/ Tratamento. 

ABSTRACT
There is growing recognition that heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) 

is very common in clinical practice, with a high prevalence in the population over 70 years, 
being responsible for more than 50% of hospitalization cases in this population, and also 
for significant mortality rates. Despite hundreds of publications of original articles, reviews, 
textbooks and guidelines, there are enormous and growing doubts and controversies re-
garding the real incidence, etiopathogenesis, pathophysiology, and definition of diastolic 
dysfunction, the diagnostic criteria, and the therapeutic approach and prognosis. In this 
article, we highlight the controversies about different epidemiological aspects, clinical 
diagnosis, difficulties in assessing diastolic function, limitations of current therapy and 
expectations about new approaches.
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INTRODUÇÃO
A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica 

que apresenta importante impacto na qualidade de vida e 
expectativa de vida, com altas taxas de morbimortalidade, 
cuja prevalência é extremamente crescente no mundo, em 
torno de 40-71%, com estimativa de que, em 2025, haverá 
cinco milhões de casos no Brasil, provavelmente devido 
a crescente prevalência dos fatores de risco comuns, 
incluindo idade avançada, sexo feminino, hipertensão ar-
terial, disfunção renal, obesidade e síndrome metabólica.1,2 
Estima-se que quase a metade de todos os pacientes com 
IC tem fração de ejeção preservada (ICFEP), definida como 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) maior ou 
igual a 50%.1-4

DEFINIÇÃO DA INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA COM FRAÇÃO DE 
EJEÇÃO PRESERVADA

Disfunção diastólica é a condição na qual as anorma-
lidades mecânicas da função cardíaca (distensibilidade, 
relaxamento, complacência e enchimento) estão presentes 
na diástole.5-9 Essas anormalidades da função diastólica 
podem ocorrer na presença ou na ausência da síndrome 
clínica de insuficiência cardíaca e também na presença e na 
ausência de disfunção sistólica. Assim, disfunção diastólica 
caracteriza uma propriedade mecânica anormal do coração, 
ao passo que a ICFEP é caracterizada pela presença de sinais 
e sintomas de insuficiência cardíaca com função sistólica 
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preservada, refletindo assim, uma síndrome clínica.8,9 Essa 
denominação “insuficiência cardíaca com função sistólica 
preservada” deve, portanto, ser empregada somente quando 
a disfunção diastólica estiver acompanhada dos sinais e 
sintomas de insuficiência cardíaca congestiva.9 Atualmente, 
considera-se ICFEP quando a função sistólica do ventrículo 
esquerdo é maior ou igual a 50%.10 

FISIOPATOLOGIA 
A fisiopatologia é complexa em decorrência das múlti-

plas condições heterogêneas associadas. Anteriormente, 
limitava-se a alteração da função diastólica, secundária a 
sobrecarga progressiva de pressão e hipertrofia ventricular 
concêntrica, termo hoje sabidamente impreciso visto que, nem 
todos os pacientes possuem hipertensão arterial coexistente.10 
Postula-se, então, que a rigidez miocárdica pode resultar  
de vários mecanismos fisiopatológicos diferentes, incluindo 
inflamação microvascular, fibrose intersticial, alteração da 
matriz extracelular, alteração do ciclo celular do cálcio dos 
cardiomiócitos e propriedades bioquímicas alteradas do 
miofilamento, aumentando a rigidez. 10,11 (Figura 1)

A função diastólica é determinada pelas propriedades 
elásticas passivas da cavidade ventricular e pelo processo de 
relaxamento ativo do músculo cardíaco.6-11 A propriedade elás-
tica passiva pode ser alterada pela combinação de aumento 
da massa muscular (hipertrofia) e alterações no colágeno 
extracelular (fibrose). A redução do relaxamento ativo parece 
ocorrer em decorrência das alterações estruturais acima e, 
principalmente, durante os episódios de isquemia miocárdica. 
A combinação de fatores leva a aumento na rigidez ventricular, 
redução da sua complacência e restrição ao enchimento 
ventricular; ela promove um desvio característico para cima 
e para a esquerda da curva pressão/volume do ventrículo 
esquerdo, em que o tempo de enchimento está alterado, 
e a pressão diastólica final está elevada com tendência de 
manutenção de um débito cardíaco normal.8-10 (Figura 2)

Nessas circunstâncias, pequenos aumentos de volemia 
ou do tônus venoso (pré-carga) ou na rigidez arterial (pós-car-
ga), ou todos, podem determinar significativos aumentos na 

pressão atrial esquerda, pressão capilar pulmonar e resultar 
em edema agudo de pulmão. Um número significativo de 
pacientes com ICFEP tem volume sistólico e débito cardía-
co reduzido, a despeito de apresentarem uma fração de 
ejeção normal, tendo como característica marcante destes 
pacientes a incapacidade de aumentar o débito cardíaco 
durante o esforço.9 A despeito do predomínio da disfunção 
diastólica, alterações pequenas e sutis da função sistólica 
têm sido descritas, principalmente durante o esforço ou 
transitoriamente durante os episódios de isquemia miocár-
dica. Reserva limitada de volume sistólico e incompetência 
cronotrópica limitam de forma expressiva o débito cardíaco 
em resposta ao exercício. 6-9

No ciclo cardíaco normal verifica-se um comportamento 
bifásico durante o enchimento ventricular: um enchimento 
passivo na fase de enchimento rápido (início da diástole) 
que depende de gradiente pressórico entre as cavidades e 
da complacência ventricular, além de um enchimento ativo 
(final da diástole) promovido pela contração atrial e muito 
influenciado pela rigidez ventricular. A disfunção diastólica 
pode ocorrer por alterações nessas duas fases, na depen-
dência de fatores intrínsecos (miocárdicos) e extrínsecos 
(extramiocárdicos), estes representados principalmente pela 
pré e pós-carga, frequência cardíaca, ritmo atrial e função 
pericárdica. Os fatores miocárdicos (intrínsecos) envolvem 
a função dos cardiomiócitos e alterações na homeostase do 
cálcio e no retículo sarcoplasmático que comprometem o 
relaxamento ativo e causam disfunção diastólica.11,12 Proteí-
nas modificadoras e receptores são importantes na função 
lusotrópica do miócito. Alterações da relação adenosina 
difosfato e adenosina trifosfato ADP/ATP comprometem e 
eficiência energética do fenômeno diastólico. Alterações das 
proteínas do citoesqueleto e da matriz extracelular (colágeno/
metaloproteinases) promovem rigidez miocárdica e alteram 
a função diastólica.6-11

Estudos recentes têm demonstrado que na ICFEP existe 
um aumento miocárdico de colágeno, metaloproteinaes, 
estresse oxidativo e redução na produção endotelial de oxi-
do nítrico. A ativação neurormonal envolvendo os sistemas 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), sistema nervoso 

Figura 1. Alterações cardiovasculares observadas em pacientes com ICFEP.
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simpático, arginina-vasopressina e disfunção endotelial 
(endotelina) determinam retenção hídrica e promovem altera-
ções estruturais no miocárdio e na parede vascular, aumentam 
a massa miocárdica, promovem isquemia, morte celular e 
fibrose, e todas essas alterações concorrem para agravar a 
disfunção diastólica e perpetuar o quadro de insuficiência 
cardíaca e determinam o aparecimento e recorrência dos 
fenômenos congestivos, sendo o racional para utilização 
dos antagonistas neuro-hormonais no tratamento da ICFEP 
que, a despeito destas drogas não reduzirem a mortalidade, 
tem impacto positivo no alivio e controles dos sintomas e 
reduzem as hospitalizações.11 

COMORBIDADES E IMPACTO NA 
PROGRESSÃO DA INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA COM FRAÇÃO DE 
EJEÇÃO PRESERVADA

A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada 
é entendida como a entidade das comorbidades. Diversos 
estudos mostraram que é elevada a prevalência de doença 
arterial coronariana, hipertensão arterial (HAS), diabetes 
mellitus (DM), obesidade, senilidade, doença pulmonar obs-
trutiva crônica (DPOC), doença renal, anemia e apneia do 
sono. Essas condições atuam no surgimento e progressão 
da doença e estão inter-relacionadas por vários mecanismos 
comuns, incluindo inflamação e agravamento da conges-
tão, bem como pela ativação simpática e do sistema renina 
angiotensina aldosterona (SRAA). A insuficiência cardíaca 
influencia cada uma das comorbidades, demonstrando a 
associação bidirecional.12,13 

A doença coronária tem elevada prevalência em pacientes 
com ICFEP, embora em menor extensão quando comparada 
com os portadores de disfunção sistólica. A ICFEP pode estar 
presente em pacientes portadores de doença coronária, 
sejam eles sintomáticos ou assintomáticos, sendo resultante 

de vários mecanismos como redução de ATP pelo processo 
isquêmico e consequente inibição do relaxamento ventricular 
e redução da complacência intrínseca do miocárdio; isso é 
exacerbado quando ocorre infarto do miocárdio pela lesão 
cicatricial, formação de fibrose, aumento da rigidez e dissin-
cronia de contração e relaxamento.9,10

Em vários estudos epidemiológicos a hipertensão arterial 
se destaca como principal fator de risco para o desenvol-
vimento de ICFEP.  A hipertensão arterial determina disfun-
ção diastólica, principalmente pela indução de hipertrofia, 
aumento da massa miocárdica, isquemia subendocárdica, 
com formação de fibrose, que alteram significativamente a 
complacência e o relaxamento ventricular, que por sua vez 
promovem hipertensão atrial esquerda e aumento da massa 
atrial, gerando instabilidade elétrica e facilitando o apareci-
mento da fibrilação atrial com consequente comprometimento 
da fase ativa do enchimento ventricular esquerdo, encurta-
mento do tempo diastólico e precipitação ou agravamento 
da insuficiência cardíaca diastólica. 9-11

A rigidez e a remodelação vascular que acompanham 
a hipertensão arterial promovem significativo aumento da 
pós-carga, aumento do trabalho ventricular, do estresse pa-
rietal, do consumo de oxigênio e isquemia subendocárdica, 
piorando a disfunção diastólica e precipitando os quadros 
de edema agudo de pulmão, que são frequentes nesses 
pacientes. Pacientes diabéticos apresentam maior incidência 
de disfunção diastólica, pela maior incidência de doença 
aterosclerótica coronária ou também por outros mecanismos 
como doença da microcirculação coronária, maior deposição 
de colágeno, mais fibrose intersticial e disautonomia.11-13

Há um consenso de que a ICFEP, com muita frequência, 
está associada à fibrilação atrial seja esta paroxística ou per-
manente. Para manter o enchimento ventricular, na presença 
da disfunção diastólica a pressão atrial aumenta e promove 
remodelação atrial que aumenta o risco de fibrilação atrial; 
esta, por sua vez, precipita ou agrava o quadro de insuficiência 

Figura 2. Alterações fisiopatológicas associadas a ICFEP.
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cardíaca, além do elevado risco de tromboembolismo.3-5 A 
presença de fibrilação atrial de alta resposta ventricular é uma 
das principais causas de descompensação e consequente 
hospitalização destes pacientes e se destaca como um 
marcador independente de pior prognóstico.4,5

A presença de hipertensão pulmonar é frequente em 
pacientes com ICFEP. O aumento da pressão do AE se 
soma em série com o aumento da carga arterial pulmonar 
resistiva e pulsátil para aumentar a pós-carga do ventrículo 
direito (VD), na evolução devido à ativação de mediadores 
de vasoconstrição pulmonar desenvolve-se uma remode-
lação da circulação pulmonar e se instala um quadro de 
hiper-resitência vascular pulmonar. A hipertensão pulmonar 
promove a disfunção progressiva do VD, que parece estar 
fortemente correlacionada com o desenvolvimento de insu-
ficiência tricíuspide e fibrilação atrial. Com a falência do VD, 
ocorre congestão sistêmica progressiva, manifestada por má 
absorção, hepatopatia congestiva, síndrome cardiorrenal, 
inflamação sistêmica e caquexia cardíaca.12-14 O aumento 
do tamanho do VD e do AE e aumentos subsequentes no 
volume cardíaco total podem levar à restrição pericárdica, 
impedindo o recrutamento adicional de pré-carga durante 
o exercício contribuindo para a elevação das pressões de 
enchimento e do platô do débito cardíaco.13,14

A obesidade aumenta o risco de insuficiência cardíaca 
diastólica por estar frequentemente associada ao aumento da 
atividade inflamatória, à hipertensão arterial, ao diabetes e à 
remodelação concêntrica e ao aumento da massa ventricular 
esquerda. A apneia obstrutiva do sono, associada à obesi-
dade determina hipoxemia que determina vasoconstrição 
pulmonar e agrava a hipertensão pulmonar e aumenta o risco 
de fibrilação atrial. A idade avançada com a senescência do 
sistema cardiovascular consistentemente se associa a uma 
incidência de insuficiência cardíaca diastólica, com preva-
lência alta em pacientes com idade acima de setenta anos.3-7

DIAGNÓSTICO DA INSUFICIÊNCIA 
CARDIACA COM FRAÇÃO DE 
EJEÇÃO PRESERVADA

O diagnóstico preciso da síndrome clínica de insuficiência 
cardíaca é de fundamental importância e se constitui no passo 
inicial e obrigatório para o diagnóstico da ICFEP, dispneia, 
intolerância ao esforço e edema são sinais e sintomas co-
muns, porém, isoladamente, não permitem o diagnóstico 
da insuficiência cardíaca porque podem ser decorrentes de 
outras condições como doença pulmonar, insuficiência renal, 
anemia, obesidade, doença tireoideana e insuficiência venosa 
que são frequentes nos idosos.  Cabe ressaltar a importân-
cia de cuidadosa história clínica, exame físico detalhado e 
minuciosa avaliação dos dados de exames simples como 
eletrocardiograma, radiografia de tórax, exames bioquímicos, 
hematológicos e teste de função pulmonar. Contudo, o diag-
nóstico de doença pulmonar ou de outra doença sistêmica 
não exclui o diagnóstico de ICFEP concomitante; nessa 
circunstância, a melhora dos sinais e sintomas com o trata-
mento farmacológico, particularmente com diuréticos, reforça 
o diagnóstico de insuficiência cardíaca.15,16 Finalmente, nessa 
diferenciação clínica da causa da dispneia a dosagem do 
BNP (peptídeo natriurético tipo B) ou do pró-BNP pode ser 

muito útil para o diagnóstico diferencial, visto que taxa de BNP 
elevada apresenta grande especificidade para o diagnóstico 
de insuficiência cardíaca, mesmo nos pacientes com ICFEP. 17

Deve-se ter em mente que na disfunção diastólica isolada 
ou pouco sintomática, os níveis de BNP são baixos e têm pou-
ca sensibilidade quando comparados às anormalidades da 
função diastólica ao ecocardiograma com Doppler; porém, os 
níveis quando elevados geralmente caracterizam a presença 
de insuficiência cardíaca.18 Outras limitações importantes do 
BNP é a sua rápida queda com a utilização de diuréticos, cos-
tuma estar diminuído em obesos e aumentado em pacientes 
idosas do sexo feminino e na presença de insuficiência renal. 
O diagnóstico diferencial entre ICFEP e ICFER não pode ser 
realizado com segurança à beira do leito utilizando apenas 
dados clínicos. Estudos de populações hospitalizadas e 
estudos comunitários demonstram que não é possível uma 
diferenciação clínica confiável entre insuficiência cardíaca 
sistólica e diastólica baseada em manifestações clínicas, 
dados de exame físico, eletrocardiograma e radiografia de 
tórax; isso porque todas as alterações desses parâmetros 
ocorrem com a mesma frequência em ambas as situações, 
com exceção da terceira bulha que é um marcador importante 
de disfunção sistólica.19-21 Entretanto, todas as séries iden-
tificam alguns fatores que estão mais associados à ICFEP; 
dentre eles se destacam idade avançada (> 70 anos); sexo 
feminino; presença de hipertensão arterial, diabetes, obe-
sidade, fibrilação atrial e ausência de infarto do miocárdio, 
índice cardiotorácico normal e presença de quarta bulha.21,22

Em razão das dificuldades ou mesmo da impossibilidade 
de um diagnóstico diferencial clínico e correto entre ICFEP 
e ICFER, todos os consensos recomendam uma avaliação 
objetiva da função ventricular, com cálculo da fração de ejeção 
do ventrículo esquerdo pela ecocardiografia.21,22 Assim, para 
o diagnóstico da ICFEP, o ponto fundamental é o encontro 
de função ventricular sistólica preservada em portadores da 
síndrome clínica de insuficiência cardíaca; isso é essencial, 
mas, ao mesmo tempo, é um fator complicador, porque o 
clínico tende a rejeitar sistematicamente o diagnóstico de 
insuficiência cardíaca quando a fração de ejeção está pre-
servada, subestimando seriamente o diagnóstico da ICFEP. 
Na avaliação da função diastólica vamos analisar vários 
parâmetros da ecocardiografia (fluxo mitral, doppler tecidual, 
volume e área de átrio esquerdo e pressão pulmonar), que em 
conjunto podem permitir o diagnóstico correto da ICFEP. 23,24

Fluxo Mitral
A análise do fluxo mitral é o passo inicial na avaliação 

da função diastólica. Esta avaliação é realizada com o uso 
do Doppler pulsado que é colocado na altura da ponta das 
cúspides mitrais durante a diástole. Pelo Doppler, é possível 
determinar as ondas inicial (E) e tardia (A) do enchimento 
ventricular esquerdo.25 A onda E representa a fase de enchi-
mento rápido do VE, por diferença de pressão, enquanto que 
a onda A representa o enchimento pela contração atrial. A 
diástole é analisada pela relação entre as velocidades das 
ondas E e A e também pelo tempo de desaceleração da 
onda E. A velocidade da onda E também pode ser analisada 
conjuntamente com o Doppler tecidual como veremos adian-
te. Em indivíduos normais, a relação entre as velocidades 
das ondas E e A – relação E/A - é maior que 1.0. Com o 
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envelhecimento, ocorre um enrijecimento do VE, causando 
retardo no relaxamento. Com isso, há redução da veloci-
dade da onda E e menor, tempo de desaceleração desta 
onda, além de aumento da velocidade da onda A, tornando 
a relação E/A menor que 1,0. Este padrão de enchimento 
é conhecido como alteração do relaxamento. É importante 
assinalar que este padrão de alteração do relaxamento não 
implica em uma patologia em si e também não significa, na 
maioria dos pacientes, aumento das pressões de enchimento 
ou da pressão diastólica final do VE. Nos pacientes que 
apresentam redução da complacência do VE e aumento da 
pressão diastólica do VE, observa-se equalização rápida 
das pressões do átrio esquerdo (AE) e do VE, resultando 
em interrupção precoce do influxo de sangue. Com isso, 
observamos aumento da velocidade e diminuição do tempo 
de desaceleração da onda E. Além disso, a onda A começa 
a diminuir de velocidade. Com estas alterações, inicialmente 
o padrão de enchimento passa a ser semelhante ao padrão 
normal, sendo assim designado de padrão de enchimento 
pseudonormal. A diferenciação entre o padrão pseudonormal 
e o normal pode ser feita pela manobra de valsalva.26--29 À 
medida que aumentam a pressão diastólica e as pressões 
de enchimento do VE, estas últimas alterações do fluxo mitral 
tendem a se acentuar, com aumento maior da relação E/A 
(para níveis maiores que 2,0), redução maior do tempo de 
desaceleração da onda E e redução da velocidade da onda 
A, caracterizando o padrão restritivo de enchimento do VE. 
Cabe salientar que a análise da relação E/A só pode ser 
realizada em pacientes em ritmo sinusal e com frequência 
cardíaca normal.27-33

Doppler Tecidual
O Doppler tecidual é uma técnica que permite medir a 

velocidade de descolamento do miocárdio basal e movimen-
tação do anel mitral. 

A obtenção das curvas do Doppler tecidual é realizada 
no corte apical quatro-câmaras, no anel mitral septal e la-
teral. O Doppler tecidual consegue identificar e mensurar 
a velocidade de três ondas: diastólica inicial, (e´) diastó-
lica final (a´) e sistólica (s). Na presença de alteração do 
relaxamento, independente das pressões de enchimento 
do VE, a velocidade da onda e´está reduzida. Porém, o 
Doppler tecidual é mais importante, na avaliação da função 
diastólica, quando utilizado em associação com o Doppler 
do fluxo mitral, particularmente pelo uso da relação entre as 
velocidades da onda E mitral com a onda e´ (septal, lateral 
ou média) do Doppler tecidual. A relação E/e´ tem relação 
direta com a pressão capilar pulmonar, sendo considerado, 
atualmente um dos melhores índices para o diagnóstico de 
insuficiência cardíaca diastólica.28-33 Foi demonstrado que 
valores de E/e´ < 8 estão relacionados à pressões de en-
chimento normais, enquanto que valores acima de 15 estão 
relacionados à aumento das pressões de enchimento do VE 
e, portanto, disfunção diastólica.2,10 Valores intermediários 
do E/é entre 8 e 15 são inconclusivos quanto à presença da 
disfunção diastólica.30-33

Volume do Átrio Esquerdo
A avaliação do átrio esquerdo (AE) é fundamental na 

análise da função diastólica. Esta avaliação deve ser realizada 

pela medida do volume do átrio esquerdo, pois esta é a 
medida com maior acurácia da dimensão desta câmara.34 
O volume do AE tem relação direta com a piora da função 
diastólica sendo ele um importante marcador de disfunção 
diastólica.30-33 O volume do AE é um importante índice da 
função diastólica ao longo do tempo, enquanto as demais 
medidas ecocardiográficas (Doppler, modo-M colorido) refle-
tem a função diastólica apenas no momento da medida.30-36 É 
tão importante a medida do volume do AE durante a pesquisa 
de disfunção diastólica, que, segundo diretrizes europeias, 
é possível excluir a presença de insuficiência cardíaca dias-
tólica nos pacientes com volume atrial esquerdo, indexado 
para a superfície corpórea, normal (menor que 29 ml/m2).33

Pressão Pulmonar
A pressão pulmonar avaliada pela ecocardiografia com 

doppler é fundamental na avaliação de pacientes com sus-
peita de ICFEP. Pressão sistólica pulmonar acima de 35 
mmhg, associada a aumento do volume ou diâmetro do 
átrio esquerdo e um bom marcador para suspeitarmos de 
ICFEP e sua presença tem implicações de indicar um pior 
prognóstico.30-33

Ecodopplercardiografia de Esforço
A maioria dos pacientes, com ICFEP apresentam sinto-

mas apenas aos esforços, pela ocorrência de aumento das 
pressões de enchimento, neste momento, com o objetivo de 
manter um volume sistólico adequado. Logo, a realização de 
medidas ecocardiográficas, especialmente a relação E/e´, 
durante o esforço pode ser útil na avaliação destes pacien-
tes. A relação E/e´ se mantém constante durante o esforço 
nos indivíduos normais, porém aumenta nos pacientes com 
disfunção diastólica do VE, apresentando relação direta com 
o aumento das pressões de enchimento e pressão pulmo-
nar.25-33 A sua realização deve ser sempre considerada em 
pacientes com fenótipo para ICFEP e clínica de insuficiência 
cardíaca quando a relação E/é for inferior a 15.

Prática Clínica
Na prática clínica, o diagnóstico da ICFEP envolve a avalia-

ção clínica, pela presença de sintomas e sinais de insuficiência 
cardíaca, dosagem de biomarcadores séricos e a realização 
de ecocardiografia com doppler convencional e tecidual. Ao 
ecocardiograma, é importante o achado de dilatação do átrio 
esquerdo, já que esta câmara é um marcador do aumento 
crônico das pressões de enchimento. Átrio esquerdo com 
volume normal praticamente afasta a possibilidade de disfun-
ção diastólica. Tão importante como o aumento do volume 
atrial é a sua associação a presença de hipertensão pulmonar 
que reforçam significativamente o diagnóstico de ICFEP. 
Ao analisarmos o padrão de enchimento diastólico do VE pelo 
fluxo mitral, devemos encontrar padrão de enchimento do 
tipo pseudonormal ou restritivo. A presença de enchimento 
normal ou alteração do relaxamento são fatores contrários à 
presença de disfunção diastólica significativa. A relação E/e´ 
é outro dado importante na análise da função diastólica, 
sendo que, valores acima de 15 (Doppler tecidual septal), 
são indicadores de aumento das pressões de enchimento, 
achado frequente na disfunção diastólica significativa. 30-33
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Em razão de limitações dos métodos, das dificuldades 
aqui apontadas e da ausência de consenso quanto à melhor 
forma de se fazer o diagnóstico da ICFEP, alguns autores 
têm tentado estabelecer critérios uniformes para o diagnós-
tico. O grupo de estudo europeu propõe três critérios para 
diagnóstico da ICFEP: 1) evidência clínica de insuficiência 
cardíaca (sinais e sintomas); 2) função sistólica preservada 
(FE > 50%); 3) evidência de alterações do relaxamento e 
enchimento ventricular através do ecocardiograma Doppler 
tecidual.29-33 (Figura 3)

Foi publicado recentemente um estudo em que foi desen-
volvido uma nova ferramenta para o diagnóstico de ICFEP 
baseado em um escore (H2FPEF de fácil realização, prático 
e com boa acurácia. O modelo de diagnóstico H2FPEF foi 
desenvolvido em uma coorte de pacientes com dispneia 
inexplicada que foram referenciados para cateterismo direito 
com teste de esforço. Utiliza seis variáveis   clínicas e eco-
cardiográficas, incluindo idade > 60 anos, índice de massa 
corporal (IMC) > 30 kg / m2, hipertensão arterial com ≥ 2 
medicamentos anti-hipertensivos, fibrilação atrial (FA) perma-
nente ou paroxística, relação E / e‘ > 9 e pressão sistólica da 
artéria pulmonar > 35 mmHg (parâmetros ecocardiográficos). 
A variável FA três pontos e a variável IMC > 30 recebe dois 
pontos, enquanto que as demais recebem um ponto cada. O 
escore total varia de 0 a 9 com as pontuações < 2 e escores 
≥ 6, respectivamente, refletindo baixa e alta probabilidade de 
ICFEP. O escore H2FPEF teve bom desempenho discrimina-
tório (área sob a curva operacional de 0,84). Ao estabelecer a 
probabilidade de doença, o escore H2FPEF pode ser usado 
para descartar efetivamente a doença entre pacientes com 
escores baixos (por exemplo, 0 ou 1), para estabelecer o 
diagnóstico com confiança razoavelmente alta em escores 
mais altos (por exemplo, 6–9) e para identificar pacientes para 
os quais são necessários testes adicionais com pontuações 
intermediárias (por exemplo, 2-5). 34 (Tabela 1)

O critério de fração de ejeção preservada é variável e a 
fração de ejeção não mede contratilidade, sendo dependente 
de pré e pós-carga e dos volumes ventriculares, que podem 
ser modificados pelo tratamento inicial. A medida da função 
diastólica pelo ecocardiograma obtém parâmetros que são 
dependentes das cargas e do volume, sofre influência da 
frequência cardíaca, do ritmo sinusal, da calcificação do anel 
mitral, insuficiência mitral é difícil de ser obtida e interpretada, 
modifica-se com terapêutica inicial, tem valor preditivo des-
conhecido e não está incorporada na rotina dos laboratórios 
de ecocardiografia.22,23 A avaliação hemodinâmica invasiva 
da função diastólica é impraticável na clínica para a maioria 
dos pacientes e tem parâmetros dependentes de cargas e 
volumes ventriculares que também são modificados pela 
terapêutica inicial. Recentemente, um autor questionou a 
necessidade de se obter evidência objetiva da disfunção 
diastólica em pacientes com insuficiência cardíaca e função 
sistólica preservada. Diante de tantas divergências, fica 
claro que o diagnóstico de disfunção diastólica pela eco-
cardiografia não satisfaz o clinico, visto que são múltiplos 
parâmetros que carecem de sensibilidade e especificidades 
razoáveis. Como os sintomas da insuficiência cardíaca são 
desencadeados pelo esforço existem evidencias recentes 
que a ecocardiografia de esforço melhora a capacidade 
deste exame em demonstrar a disfunção diastólica de forma 
mais constante e consistente.

Na prática, diante de tantas incertezas, somos obrigados 
a diagnosticar com precisão a síndrome de insuficiência car-
díaca, devemos exigir a documentação criteriosa da função 
sistólica do ventrículo esquerdo, com medida da fração de 
ejeção pelo método de Simpson e principalmente observar a 
rápida resposta positiva com terapêutica diurética. Devemos 
tentar documentar a disfunção diastólica utilizando todos 
os parâmetros da ecocardiografia doppler pela análise de 
fluxo e pelo doppler tecidual; estimar a pressão pulmonar, 

Figura 3. Fluxograma para o diagnóstico de ICFEP.
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avaliar o volume do átrio esquerdo e a pressão pulmonar. A 
utilização na prática clinica dos scores diagnósticos dispo-
níveis em aplicativos são ferramentas uteis que nos darão 
informações de probabilidade de diagnóstico de ICFEP boas 
sensibilidade e especificidade para diagnóstico de ICFEP, 
permitindo identificar os pacientes com alta probabilidade de 
diagnóstico e assim triando os pacientes para exames mais 
definitivos com a ecocardiografia de esforço ou até mesmo o 
cateterismo cardíaco direito com medida direta da pressão 
capilar pulmonar que deve ser obtida em repouso e com 
esforço nos casos duvidosos, principalmente no contexto 
de hipertensão pulmonar inexplicada.

TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA COM FRAÇÃO DE 
EJEÇÃO PRESERVADA

Diferentemente da insuficiência cardíaca com fração 
de ejeção reduzida (ICFER), no qual existe uma terapêutica 
consistentemente baseada em evidências, o tratamento da 
ICFEP é desafiador e um tanto empírico, pois os pacientes 
foram excluídos dos grandes estudos sobre a terapêutica 
da insuficiência cardíaca. Outro complicador é que nos es-
tudos randomizados com o emprego da terapêutica clássica 
para esta população especifica são os resultados negativos 
em reduzir mortalidade. Esta discordância em responder 
ao tratamento padrão da insuficiência cardíaca pode ser 
decorrente da grande heterogeneidade dessa população, 
diferentes doenças de base, maior incidência de comorbi-
dades. Na prática clínica, tratamento da ICFEP obedece aos 
mesmos princípios e objetivos do tratamento da insuficiência 
cardíaca com fração de ejeção reduzida. A abordagem inicial 
visa reduzir os fenômenos congestivos e a intolerância ao 
esforço, abolir ou atenuar os fatores responsáveis pela des-
compensação, cuidar das comorbidades e finalmente atuar 
na condição de base responsável pela disfunção diastólica.35

ABORDAGEM TERAPÊUTICA INICIAL
A abordagem inicial visa reduzir os fenômenos congestivo 

pulmonar e sistêmico e aumentar a tolerância ao esforço, 
empregando-se dieta hipossódica, restrição de líquidos e 
a utilização de diuréticos e vasodilatadores. Na vigência de 
congestão ou edema pulmonar é recomendado suplemen-
tação de oxigênio, sedação com morfina, suporte ventilatório 
não-invasivo com pressão positiva (CPAP ou BIPAP), diurético 
de alça e nitroglicerina por via endovenosa se houver suspeita 

de isquemia miocárdica e nitroprussiato de sódio na vigência 
de hipertensão arterial sistêmica ou pulmonar importantes. 
Vale lembrar que terapêutica diurética muito agressiva pode 
provocar sérios efeitos colaterais, destacando-se hipotensão 
arterial grave e insuficiência renal, por redução exagerada 
da pré-carga e consequente queda do débito cardíaco. Na 
presença de isquemia miocárdica, as medidas anti-isquê-
micas são necessárias como nitroglicerina endovenosa, 
nitratos, β-bloqueador e terapêutica anti- plaquetária, podendo 
muitas vezes ser necessária a revascularização miocárdica 
percutânea ou cirúrgica. A presença de taquicardia aumenta 
o consumo de oxigênio pelo miocárdio, reduz o tempo de 
perfusão coronária, podendo agravar a isquemia miocárdica, 
mesmo na ausência de obstrução aterosclerótica coronária 
e, principalmente, na presença de hipertrofia miocárdica. 
Por outro lado, o aumento da frequência cardíaca encurta 
o período diastólico e reduz o tempo para o relaxamento e 
enchimento ventricular, promovendo hipertensão venocapilar 
pulmonar e queda do débito cardíaco. A presença de fibrilação 
atrial, especialmente com resposta ventricular acelerada é 
um fator frequente no desencadeamento ou agravamento do 
quadro de ICFEP deve ser abordada agressivamente com 
drogas usadas para reduzir a resposta ventricular, como 
beta-bloqueador endovenoso, amiodarona, diltiazem ou 
mesmo digoxina nos casos de maior dificuldade de controle 
de frequência.  Na vigência de angina, hipotensão intensa 
ou edema agudo de pulmão é recomendável a cardioversão 
elétrica. Na persistência ou recorrência da fibrilação atrial em 
pacientes muito sintomáticos, temos que considerar, em casos 
selecionados, as opções de ablação por radiofrequência. Vale 
lembrar também o risco de tromboembolismo aumentado 
pela associação de fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, 
que implica na indicação de anticoagulação oral.

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 
ESPECÍFICO DA INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA COM FRAÇÃO DE 
EJEÇÃO PRESERVADA

O tratamento de manutenção em longo prazo visa primei-
ramente atuar sobre a doença de base, como a hipertensão 
arterial, diabetes, obesidade e a isquemia miocárdica, e tam-
bém com intervenções que teoricamente possam melhorar a 
disfunção diastólica. Vários estudos de pequenas casuísticas 
de pacientes hipertensos e/ou coronários com fração de eje-
ção preservada ou pouco alterada demonstraram benefícios 

Tabela 1. Escore H2FPEF para o diagnóstico de ICFEP.

Variáveis Clínicas Valores Pontos

H2
Peso (Heavy) Índice de Massa Corpórea > 30kg/m2 2
Hipertensão Arterial  ≥ 2 anti-hipertensivos 1

F Fibrilação Atrial Paroxística ou Persistente 3
P Hipertensão Pulmonar Pressão Sistólica da Artéria Pulmomar > 35mmHg 1
E Idoso (Elder) > 60 anos 1
F Pressão de Enchimento (Filling Pressure) E/e’ > 9 ao ecocardiograma 1

H2FPEF escore Soma (0-9)

Total de Pontos 0     1     2     3     4     5     6     7     8    9

Probabilidade de ICFEP 0.2   0.3  0.4 0.5 0.6 0.7  0.8   0.9     0.96
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dos bloqueadores dos canais de cálcio, betabloqueadores 
e inibidores da enzima de conversão da angiotensina, em 
termos de melhora funcional e aumento de tolerância ao es-
forço. Para os pacientes hipertensos, a orientação é o rígido 
controle da pressão arterial com a utilização de fármacos que 
atuem na regressão da hipertrofia miocárdica e modulem 
favoravelmente a ativação neuro-hormonal, particularmente 
com as drogas que antagonizam o sistema renina angioten-
sina-aldosterona e o sistema adrenérgico.

Nos pacientes idosos e com ICFEP, é fundamental a 
avaliação de isquemia miocárdica, que muitas vezes é 
silenciosa ou com equivalentes isquêmicos, pois essa é 
uma causa significativa de mortalidade nesses pacientes. 
A demonstração de obstrução coronária com sintomas ou 
com grandes áreas de músculo em risco deve ser tratada 
por meio da revascularização miocárdica. A despeito da 
escassez de estudos clínicos randomizados, o tratamento 
específico da disfunção diastólica tem sido preconizado 
pelos consensos das sociedades de cardiologia européia, 
americana e brasileira, com drogas que têm ação anti-hiper-
tensiva, anti-isquêmica, que antagonizam a ativação neuror-
monal e com ação na remodelação ventricular (regressão 
de hipertrofia e redução de fibrose miocárdica). O primeiro 
estudo a avaliar a influência da terapêutica farmacológica 
com o bloqueio do SRAA na evolução de pacientes com 
insuficiência cardíaca foi o CHARM-Preserved, que compa-
rou os efeitos do candesartan versus placebo em pacientes 
com insuficiência cardíaca sintomática (CF II, III e IV) e com 
função sistólica preservada (FE > 40%). Após 36 meses 
de acompanhamento, verificou-se significativa redução de 
hospitalização por insuficiência cardíaca com a utilização 
do candesartan, e também uma tendência não-significativa 
de redução da combinação de internação por insuficiência 
cardíaca e morte com causa cardíaca.35 Outro grande en-
saio clínico que avaliou o bloqueio do SRRA foi o estudo 
I-PRESERV, esse estudo avaliou a irbesartana na dose de 
300 mg/dia em comparação ao placebo em 4128 portadores 
de IC, idade maior que  60 anos, fração de ejeção a partir 
de 45% e classe funcional II, III ou IV (NYHA). O desfecho 
primário foi a combinação de mortalidade por qualquer 
causa e internação hospitalar por causas cardiovasculares, 
dentre os desfechos secundários havia internação por IC 
e avaliação de qualidade de vida. O seguimento médio foi 
de 49,5 meses e os resultados foram neutros para todos 
os desfechos36 Portanto, o bloqueio do SRRA na ICFEP não 
confere benefício na redução de mortalidade, mas pode 
influenciar favoravelmente a morbidade principalmente em 
pacientes hipertensos, diabéticos e coronarianos.37

O impacto dos betabloqueadores no tratamento da ICFEP 
ainda não está estabelecido, visto que apenas pequenos 
estudos demonstram melhora de função diastólica e redução 
de morbidade.38 Dados do estudo SENIORS sugerem que 
o betabloqueador nebivolol é bem tolerado e benéfico para 
os idosos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção 
preservada.39,40 Esses estudos abrem uma perspectiva muito 
favorável em termos de tratamento específico da disfunção 
diastólica com betabloqueadores que estão sendo avaliados 
em grandes estudos randomizados. Cabe ressaltar que a 
despeito da falta de evidencia especifica para ICFEP os beta-
bloqueadores estarão indicados quando houver hipertensão 

arterial, insuficiência coronariana, taquiarritmias e controle de 
frequência cardíaca na vigência de fibrilação atrial. 41

Outro fármaco com grande potencial para tratamento 
da ICFEP são os bloqueadores específicos do receptor da 
aldosterona principalmente pela sua ação na hipertrofia, 
na fibrose e remodelação ventricular. Neste contexto um 
grande estudo multicêntrico randomizado (TOPCAT) avaliou 
o impacto da espironolactona na morbidade e mortalidade 
de paciente com ICFEP.42 Este estudo não demonstrou 
benefício da espironolactona na redução de mortalidade 
e reduziu apenas as hospitalizações. Na sub-análise do 
estudo TOCAT observou-se uma grande discrepância na 
evolução dos pacientes randomizados no leste europeu 
em relação aos pacientes randomizados nas Américas, 
com resultado positivo, ou seja, redução de mortalidade 
no grupo de pacientes randomizados nos EUA, Canadá 
e América do Sul.

De grande relevância fisiopatológica e prognóstica na 
ICFEP é a elevada frequência de hipertensão pulmonar, neste 
contexto existe um grande interesse na utilização de sildenafil 
nesta população. Em estudo recentemente publicado a utiliza-
ção de sildenafil se mostrou benéfica em melhorar sintomas, 
classe funcional e parâmetros da função diastólica.43 Visto 
que os pacientes com ICFEP apresentam grande limitação 
aos esforços um foco terapêutico complementar pode ser 
o treinamento físico. Neste contexto um ensaio clínico piloto 
multicêntrico randomizado que avaliou 63 pacientes com 
ICFEP concluiu que exercícios aeróbicos e resistidos em 
relação ao grupo controle proporcionaram aumento da ca-
pacidade funcional, melhora do consumo de oxigênio (VO2) 
e melhora da qualidade de vida, dado este sustentado por 
uma meta-análise de vários pequenos estudos.43

Da mesma forma que na ICFER existe um grande in-
teresse sobre o efeito dos peptídeos natriuréticos atriais 
na fisiopatologia da IC. O estudo PARADIGM-HF demons-
trou resultados amplamente favoráveis em redução de 
morbimortalidade e redução de hospitalizações por IC do 
inibidor da neprilisina (sabubitril) associado a valsartana 
em substituição aos inibidores da ECA no tratamento da 
ICFER. 44 Com a mesma proposta, o estudo PARAGON-HF 
investigou os efeitos desta combinação versus valsartana 
isoladamente no tratamento da ICFEP. Foram avaliados 4600 
pacientes, com fração de ejeção maior ou igual a 45%, em 
classe funcional de NYHA de II a IV, peptídeos natriuréticos 
elevados e evidência de doença cardíaca estrutural. No 
seguimento médio de 29 meses foram observados 894 
eventos primários (morte cardiovascular ou hospitalização 
por IC) em 526 pacientes do grupo sacubitril/valsartana e 
1009 eventos em 557 pacientes no grupo valsartana (OR 
0,87; IC 95%; 0,75-1,01; p=0,06). Portanto, com resulta-
do neutro em termos de redução de morbimortalidade.45 
Em dois sub-estudos com endpoints pré-especificados 
se observou redução significativa de morbimortalidade no 
subgrupo de pacientes do sexo feminino e nos pacientes 
com fração de ejeção inferior a 55%. Cabe ressaltar que não 
houve diferença em relação a tolerância e efeitos adversos 
do sacubitril/valsartana quando comparado a valsartana.45 
Assim o sacubitril/valsartana pode ser uma alternativa ao 
BRA nestes subgrupos de pacientes. Com os resultados 
negativos de todos esses estudos no prognóstico dos 

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2020;30(2):186-96

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO PRESERVADA (ICFEP): ABORDAGEM ATUAL DO 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO



194

pacientes com ICFEP, cabe especular que os desfechos 
desfavoráveis se devem a elevada taxa de comorbidades 
na população com ICFEP. Mas, fica claro que o bloqueio da 
atividade neuro-hormonal se faz necessário nessa população 
para reduzir hospitalização e controle de comorbidades. 

Nas Tabelas 2 e 3 estão resumidos os princípios para 
o tratamento da ICFEP, considerando-se as etiologias ou 
comorbidades associadas, os mecanismos fisiopatológicos 
e as principais comorbidades.

Uma nova classe de drogas, os inibidores dos recepto-
res da SGLT2, em estudos randomizados e meta análises 
de centenas de pacientes se consolidaram como drogas 
capazes de reduzir a morbimortalidade da ICFER tanto em 
pacientes diabéticos como em não diabéticos. É aguardada 
com muita expectativa os efeitos desta classe de drogas na 
evolução da ICFEP que estão sendo avaliados em grandes 
estudos randomizados. 

Merece citação também, a possibilidade de implante 
percutâneo de um dispositivo valvulado no septo interatrial 

para descompressão pressórica do átrio esquerdo e com 
isso o alivio da dispneia por redução da hipertensão ve-
nocapilar pulmonar. Esta modalidade terapêutica invasiva 
da ICFEP foi avaliada em pequenas séries de casos e tem 
demonstrado efeitos promissores em pacientes refratários, 
promovendo melhora dos sintomas, aumento da tolerância 
aos esforços e redução das pressões atrial esquerda e de 
capilar pulmonar. 46 Estudos randomizados já se encontram 
em andamento para avaliar o impacto desta intervenção em 
hospitalizações e mortalidade.

PROGNÓSTICO DA INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA COM FRAÇÃO DE 
EJEÇÃO PRESERVADA

A história natural da ICFEP não é completamente conheci-
da, e seu prognóstico é influenciado por vários fatores como 
idade avançada, presença de comorbidades, hipertensão 
pulmonar e etiologia da disfunção diastólica. Os estudos 
iniciais demonstram que o prognóstico dos pacientes com 
insuficiência cardíaca diastólica é menos favorável que o 
prognóstico de indivíduos normais pareados por idade e sem 
sinais de insuficiência cardíaca.35 Entretanto, em estudos de 
comunidade encontrou taxas de mortalidade em um e cinco 
anos de 14% e 65%, respectivamente, muito acima da es-
perada para a população geral e sem diferença significativa 
em relação à mortalidade dos pacientes com insuficiência 
cardíaca por disfunção sistóliCa.36,37 Dados recentes do Euro 
Heart Failure Survey, analisando 6.806 pacientes internados 
com insuficiência cardíaca, sendo 46% com insuficiência 
cardíaca e função sistólica preservada, demonstraram no 
seguimento de doze semanas uma taxa de mortalidade de 
10% para os pacientes com disfunção sistólica e de 12% 
para os pacientes com disfunção diastólica, diferença não 
significativa, sendo também semelhantes as taxas de re-in-
ternação hospitalar (22% versus 21%).38

No estudo CHARM, que teve seguimento de 36 meses, 
a taxa combinada de morte cardiovascular ou reinternação 
por insuficiência cardíaca no grupo placebo foi de 24%.35 
Em todas as casuísticas, os fatores que mais se associam 
ao risco de morte na insuficiência cardíaca diastólica é a 
idade avançada e a presença de doença coronária.39 Neste 
aspecto há muitas controvérsias e algumas publicações 
apontam para uma menor morbidade e mortalidade da  frente 
à insuficiência cardíaca por disfunção sistólica. Outro aspecto 
ainda obscuro é com relação ao mecanismo de morte na 
ICFEP onde a prevalência de morte elétrica súbita parece 
ser frequente e estes pacientes não recebem considerações 
para intervenções que reduzem o risco de morte súbita.40 
Portanto, é lícito acreditar que a ICFEP é uma doença grave 
e com morbidade e mortalidade semelhantes às observadas 
na insuficiência cardíaca por disfunção sistólica, devendo 
merecer a mesma atenção dispensada aos pacientes com 
disfunção sistólica.

CONFLITOS DE INTERESSE
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na realização deste trabalho.

Tabela 2. Princípios e sugestão para o tratamento da ICFEP.

Objetivos Tratamento Medicamentos 

Redução da 
congestão

Dieta hipossódica
Inibidor da ECA
Bloqueador AT2
Diuréticos 

< 2g sal/dia
Captopril 50-150mg/dia
Losartana 25-100mg/dia
Espironolactona 25-50mg/dia
Furosemida 40-120mg/dia
Tiazídico 12,5-25mg/dia 

Manter 
ritmo sinusal
Prevenir 
taquicardia 

Beta-bloqueador
Amiodarona
Cardioversão 
elétrica
Ablação 
(radiofrequência)

Atenolol 25-100mg/dia
Nebivolol 5-10mg/dia
Amiodarona 200-400mg/dia 

Controle da 
hipertensão 
arterial

Dieta hipossódica
Exercício físico
Anti-hipertensivos 

Enalapril 10-40mg/dia
Losartana 50-100mg/dia
Candesarta 4-32mg/dia
Atenolol 25-100mg/dia
Tiazídico 12,5-25mg/dia
Anlodipina 5-10mg/dia 

Controle da 
hipertensão 
pulmonar 

Inibidores da 
fosfodiesterase Sildenafil 150mg/dia 

Tabela 3. Recomendações para o tratamento específico da ICFEP.

Tratamento farmacológico da ICFEP

Inibidor da enzima conversora 
de angiotensina (IECA)

Enalapril 10-40mg/dia
Captopril 75-150mg/dia 

Bloqueador do receptor de 
AT2 (BRA)

Candesartan 4-32mg/dia
Losartana 50-100mg/dia
Valsartana 160-320mg/dia

Antagonista do receptor de 
aldosterona Espironolactona 25-50mg/dia

Inibidor da neprilisina Sacubitril/Valsartana 
97/103mg de 12/12h
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SECONDARY MITRAL INSUFFICIENCY

RESUMO
A regurgitação mitral é uma doença valvar prevalente e desafiadora, em parte por 

causa de suas múltiplas etiologias, sua natureza dinâmica e progressiva e, às vezes, 
insidiosa. Tem características abrangentes e é classificada conforme seu mecanismo de 
doença primário, quando ocorre degeneração da estrutura valvar, ou pelo mecanismo 
secundário, quando ocorrem alterações estruturais do coração que levam à alteração 
funcional da valva, ou ainda, por um mecanismo misto. Essa diferenciação é importante 
e hoje é bem estabelecido que a regurgitação mitral primária e secundária são doen-
ças distintas, com diferentes desfechos e implicações terapêuticas. Especificamente, 
a doença valvar secundária (regurgitação mitral funcional) é uma doença complexa, 
que vem sendo mais bem compreendida com relação à fisiopatologia, com grandes 
mudanças referentes à caracterização da gravidade nos últimos anos, principalmente 
quanto aos critérios ecocardiográficos e consequências hemodinâmicas. Além do ma-
nejo terapêutico clínico, o tratamento intervencionista tem recebido grande destaque 
nesse cenário, uma vez que grandes estudos clínicos recentes mudaram a forma de 
entendermos a doença e têm mostrado como a intervenção transcateter com dispositivo 
pode melhorar desfechos. Nesse contexto, essa revisão procurou abranger os princi-
pais tópicos relacionados à regurgitação mitral secundária, enfatizando prognóstico 
desfavorável da doença, assim como as principais mudanças nos critérios diagnósti-
cos e a perspectiva de ampliar as indicações terapêuticas pela estratégia percutânea, 
procedimentos esses que devem ser considerados no contexto do Heart Team para 
melhores resultados clínicos.

Descritores: Doenças das Valvas Cardíacas; Insuficiência da Valva Mitral; Evolução 
Clínica; Intervenção Médica Precoce.

ABSTRACT
Mitral regurgitation is a prevalent and challenging valve disease, due, in part, to 

its multiple etiologies, its dynamic nature and sometimes insidious progression. It has 
comprehensive characteristics and is classified according to its primary disease mecha-
nism, when there is degeneration of the valve structure, or its secondary mechanism, 
when structural changes in the heart occur, leading to a functional change of the valve, 
or its mixed mechanism. This distinction is important, and it is now well established that 
primary and secondary mitral regurgitation are distinct diseases, with different outcomes 
and therapeutic implications. Secondary valve disease (functional mitral regurgitation), in 
particular, is a complex disease that is now better understood in terms of its pathophysio-
logy, with major changes in the characterization of its severity in recent years, particularly 
regarding the echocardiographic criteria and hemodynamic consequences. In addition 
to clinical therapeutic management, interventional treatment has become very prominent 
in this scenario, as large recent clinical trials have changed the way we understand the 
disease and have shown how transcatheter intervention with a device can improve out-
comes. In this context, this review sought to cover the main topics related to secondary 
mitral regurgitation, emphasizing an unfavorable prognosis of the disease, as well as the 
main changes in the diagnostic criteria and the perspective of expanding therapeutic 
indications through the percutaneous strategy, procedures that should be considered in 
the context of the Heart Team for better clinical results.

Keywords: Heart Valve Diseases;  Mitral Valve Insufficiency; Clinical Evolution; Early Medical 
Intervention.
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INTRODUÇÃO 
A regurgitação mitral (RM) é a segunda causa mais 

frequente de indicação de cirurgia valvar cardíaca na Europa 
e Estados Unidos da América (EUA)1,2 e é considerada a 
doença valvar mais prevalente, acometendo até 2% da po-
pulação geral.3 Sua prevalência aumenta em função da idade 
especialmente os adultos a partir dos 55 anos de idade.2

A regurgitação mitral primária (ou degenerativa) (RMP) 
é definida quando ocorre o envolvimento dos folhetos e/ou 
cordas em um processo patológico, como por exemplo, 
na endocardite, febre reumática e doença mixomatosa. A 
regurgitação mitral secundária (ou funcional) (RMS) é carac-
terizada pela preservação das estruturas do aparato valvar, 
porém associada à incompetência funcional devido alterações 
no tamanho, formato ou disfunção do ventrículo esquerdo 
(VE), com ou sem dilatação anular, como por exemplo, na 
miocardiopatia isquêmica.  Essa classificação é importante 
uma vez que os mecanismos são distintos, assim como os 
desfechos clínicos e indicações de tratamento e, por isso, 
devem ser encaradas como doenças diferentes.2

É uma doença de avaliação e condução complexa, em 
parte devido à sua diversidade causal, por sua natureza di-
nâmica e progressão insidiosa. A RMS deve-se a alterações 
na geometria ventricular, resultando em má coaptação das 
cúspides valvares e aparecimento do refluxo valvar, ou seja, 
ocorre uma distorção geométrica do aparato subvalvar se-
cundário ao remodelamento do ventrículo esquerdo, associa-
do à miocardiopatia dilatada ou miocardiopatia isquêmica.4  
Dessa forma, a RMS não é uma doença propriamente do 
aparato valvar, mas resultante de um desequilíbrio entre o 
suporte estrutural (deslocamento apical e lateral dos mús-
culos papilares, dilatação anular) e as forças de fechamento 
valvar, em decorrência da disfunção do ventrículo esquerdo 
(contratilidade reduzida, dissincronia ventricular ou ambos), 
levando a má coaptação das cúspides e valvares e apa-
recimento do refluxo valvar.  Em pacientes com fibrilação 
atrial de longa data, a dilatação atrial esquerda também 

pode contribuir com dilatação anular, mesmo na ausência 
de disfunção do ventrículo esquerdo (VE).5 Há pacientes 
que possuem os dois mecanismos, a exemplo dos idosos 
que podem ter RMS e doença degenerativa da valva mitral, 
como espessamento e calcificação.5

CLASSIFICAÇÃO
Uma vez caracterizado a morfologia dos folhetos valvares, 

a mobilidade dos mesmos deve ser descrita utilizando o 
sistema de classificação de Carpentier.5 (Figura 1)  

AVALIAÇÃO CLÍNICA 
A RM aguda importante leva à dispneia, congestão, ede-

ma agudo de pulmão e insuficiência cardíaca. A forma crônica 
inclui sintomas mais comumente relatados como dispneia 
aos esforços, fadiga e palpitações. Na RMS crônica, mesmo 
que importante, o paciente pode permanecer assintomático 
por anos. Posteriormente desenvolve redução da capacidade 
para exercícios, dispneia e pode levar à disfunção sistólica do 
VE.  Com relação à RMS, sintomas podem estar relacionados 
à doença subjacente, a exemplo de angina e isquemia.  Na 
RMS crônica o sopro sistólico é suave e sua intensidade não 
está relacionada com a gravidade da RM.6

O diagnóstico começa pelo exame físico que pode de-
monstrar primeira bulha hipofonética ou normofonética, sopro 
protomesossistólico ou holossistólico, melhor audível no 
ápice, e com irradiação para linha axilar. Eletrocardiograma 
pode revelar sinais de sobrecarga das câmaras esquerdas, 
presença de arritmias (principalmente fibrilação atrial); a 
radiografia de tórax também pode demonstrar aumento da 
silhueta pela dilatação das câmaras esquerdas. Ventriculo-
grafia esquerda realizada durante estudo hemodinâmico e 
ressonância magnética cardíaca podem ser úteis na gradua-
ção da insuficiência mitral.4 

Com relação aos sintomas, a avaliação deve ser feita 
cuidadosamente. A ausência de sintomas na fase crônica da 
doença está relacionada com a complacência atrial adaptada, 

Figura 1. Sistema de classificação de Carpentier.5

(movimento e posição normais
do folheto)

Fenda de perfuração do folheto Prolapso da 
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onde grande volume regurgitante pode ser acomodado com 
aumento atrial compensatório, ainda sem aumento pressórico 
suficiente para causar dispneia.2 Pacientes também podem 
reduzir o nível de atividade diária para reduzir a manifesta-
ção de sintomas, de forma inconsciente. Nessa avaliação 
de paciente assintomático, exames de estresse podem ser 
realizados com segurança e podem provocar os sintomas 
ou demonstrar redução na capacidade de tolerância ao 
exercício ainda em fase precoce e reclassificar o estágio 
da doença. O ecocardiograma associado ao estresse pode 
demonstrar elevação da pressão sistólica da artéria pulmonar, 
piora da regurgitação mitral, ou incompetência inotrópica.  A 
avaliação da gravidade da regurgitação mitral deve avaliar 
o contexto clínico, variáveis hemodinâmicas como pressão 
arterial sistêmica, ritmo cardíaco, anatomia valvar, tamanho e 
função do VE, tamanho e volume do átrio esquerdo, pressão 
arterial pulmonar e intensidade da terapia medicamentosa 
otimizada e guiada por diretrizes.2  

EFEITOS HEMODINÂMICOS E 
DETERMINAÇÃO DO MECANISMO 
DA REGURGITAÇÃO MITRAL 

Na RMS a relação entre a fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo (FEVE) e a sobrecarga de volume associada é 
confundida pelo fato da dilatação ventricular e disfunção 
ventricular esquerda serem a causa e não consequência da 
regurgitação mitral. Dessa forma a RMS pode simplesmente 
ser um marcador da doença ventricular, enquanto em outros 
pacientes ela é contribuinte ou a causadora da progressão 
do remodelamento e disfunção do VE, impactando de for-
ma direta e negativa sobre os desfechos clínicos de forma 
independente.2 Além de seu possível efeito contribuinte para 
aumento do VE, a regurgitação mitral crônica e importante 
também resulta em dilatação do átrio esquerdo, aumento da 
pressão interatrial e hipertensão pulmonar. A fibrilação atrial 
é comum na regurgitação mitral crônica importante e pode 
contribuir ainda mais para a dilatação do átrio esquerdo e do 
annulus mitral.2 Portanto, a gravidade da regurgitação mitral 
deve incluir análise do aparato valvar, tamanho e função do 
VE, tamanho e volume do átrio esquerdo, pressão arterial 
pulmonar e da presença de fibrilação atrial concomitante.

A identificação do mecanismo de regurgitação mitral e da 
etiologia é mais comumente realizada pelo ecocardiograma 
transtorácico (ECO TT) e o jato da RM é avaliado pelo Doppler 
de fluxo colorido. Se houver dificuldade de definição, o eco-
cardiograma transesofágico (ECO TE) pode ser necessário 
para definir anatomia e funcionalidade. Morfologia do aparato 
valvar, volumes e dimensões do ventrículo esquerdo e do átrio 
esquerdo, função sistólica do VE, devem ser avaliados em 
conjunto e são essenciais na classificação do mecanismo 
e etiologia da regurgitação mitral. 

Se o aparato estrutural é normal, a presença de re-
gurgitação mitral significativa é provavelmente secundária 
(funcional). Em tais casos, o mecanismo ainda deve ser 
elucidado. Por exemplo, a maioria dos pacientes com RMS 
tem o VE dilatado, com alteração global ou segmentar de 
contratilidade, dilatação anular ou ambos. Entretanto, a 
alteração regional de contratilidade, particularmente nos 
segmentos ínfero-basal ou póstero-basal, pode causar 

RMS importante, mesmo com fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo (FEVE) preservada. Também é possível a existência 
de RMS puramente devido à dilatação anular em pacientes 
com dilatação importante do átrio esquerdo, caracterizando 
a “regurgitação mitral funcional atrial”, e é mais comumente 
encontrada em pacientes com fibrilação atrial permanente 
de longa data ou nas miocardiopatias restritivas, a exemplo 
do que pode ocorrer na amiloidose.2

DEFINIÇÃO DA GRAVIDADE DA 
REGURGITAÇÃO MITRAL SECUNDÁRIA

Deve ser reconhecido as limitações e imprecisões de 
cada técnica nessa quantificação, a exemplo da mensuração 
da área do orifício regurgitante efetivo (Effective Regurgitant 
Orifice, ERO) pelo método da convergência de fluxo, ou 
método PISA (Proximal Isovelocity Surface Area) da ecocar-
diografia, que presume formato circular do ERO para seus 
cálculos, quando este pode possuir formato marcadamente 
em crescente ou elíptico (e assim, maior valor de ERO real 
do que o calculado), podendo levar a uma subestimação da 
gravidade da regurgitação mitral.  Outro exemplo de limitação 
dos métodos, ocorre quando múltiplos jatos de regurgitação 
mitral estão presentes e a avaliação do ERO por um único 
jato pode não refletir a totalidade do impacto da regurgitação 
mitral como um todo. Portanto múltiplos parâmetros devem 
ser avaliados e integrados na avaliação da gravidade.2

O volume regurgitante (VR) é determinado pela área regur-
gitante, pelo gradiente pressórico sistólico através do orifício da 
RM, e pela duração da sístole. Quando a área ERO é pequena, 
a RM predomina em fase precoce da sístole. Se presença de 
prolapso valvar, o orifício regurgitante pode aumentar durante 
a sístole. Na RM isquêmica, atinge seu pico na fase precoce 
e tardia da sístole, e esse aumento ocorre em paralelo com o 
aumento da cavidade ventricular esquerda e com o aumento 
da pós-carga. Melhora da disfunção ventricular esquerda pode 
ser acompanhada de redução da RM pelo remodelamento 
reverso.2 Portanto, o ERO possui comportamento dinâmico 
e é influenciado pelas alterações durante ciclo sistólico, pela 
contratilidade ventricular, e pelas condições associadas (is-
quemia, arritmia, hipertensão, exercício vigoroso).2 

Dentre os critérios definidores de gravidade, deve ser 
realizado o cálculo do ERO, assim como o cálculo do VR e 
da fração regurgitante (FR) são fortemente recomendadas 
para essa avaliação.

A controvérsia
Em 2003, a Sociedade Americana de Ecocardiografia, o 

Colégio Americano de Cardiologia e a Sociedade Europeia 
de Cardiologia fizeram recomendações para a avaliação da 
regurgitação valvar mitral.7,8 Este foi o primeiro documento a 
recomendar formalmente os parâmetros ecocardiográficos 
quantitativos na avaliação da gravidade da RM.  Os limiares 
ideais relacionados com o grau de RM importante (4+) foram 
ERO ≥ 40 mm2, VR ≥ 30 ml por batimento e FR ≥ 50%.  
Na ocasião, não foi feito distinção entre etiologias primária 
e secundária da RM.  Em 2014, novo guideline americano 
fez distinção entre os mecanismos da RM e a definição da 
RMS assumiu novos critérios para definição RM importante 
sendo eles:  ERO ≥ 20 mm2, VR ≥ 30ml por batimento, com 
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FR ≥ 50%. Menciona também que o corte ERO> 20 mm2 
aumenta a sensibilidade e que o valor de ERO> 40 mm2 

seria mais específico para RMS grave.9 Esses novos critérios 
foram propostos uma vez que estudos demonstravam pior 
prognóstico da regurgitação mitral mesmo em níveis leves 
para moderado, o que foi confirmado em metanálise inclu-
sive com implicação em aumento da mortalidade.10,11 Essa 
mudança gerou grande discussão e controvérsia entre os 
cardiologistas por múltiplas razões:
• RMS é, por definição, uma doença do ventrículo esquerdo, 

não propriamente da valva mitral, então tratamento deveria 
ser direcionado para a causa principal;

• RMS poderia ser meramente um marcador de disfunção 
ventricular avançada, o qual seria responsável pelo pior 
prognóstico. Essa ideia era apoiada pelo fato dos pacientes 
com piores graus de RMS terem dimensões ventriculares 
maiores e FEVE mais reduzida;

• Não havia estudos com grande evidência na época que 
demonstrassem que a intervenção (por meio do tratamento 
cirúrgico ou transcateter) reduzisse a gravidade da RMS 
ou que melhorasse sobrevida;

• Havia inúmeras preocupações com a acurácia técnica das 
mensurações ecocardiográficas, a exemplo da mensuração 
em frame único do ERO que poderia não refletir a verdadeira 
gravidade uma vez que ignorava as alterações durante 
sístole (caráter dinâmico da RMS), ou o fato do cálculo 
do ERO e VR assumir um orifício arredondado, quando 
na RMS possui formato esférico; ou ainda influência de 
outras condições dinâmicas, como taquicardia, isquemia e 
dissincronia que poderiam interferir na avaliação, podendo 
subestimar ou superestimar a RM;

• A redução dos limiares da quantificação da regurgitação mitral 
diminui a especificidade, o que poderia levar a procedimentos 
de intervenção desnecessários em pacientes que não se 
tinham o diagnóstico preciso. Em meio a essas discussões, 
a última diretriz brasileira de valvopatias4 adota os parâmetros 
mais rigorosos para caracterização de insuficiência mitral im-
portante, com ERO ≥ 40mm2, VR ≥ 60ml por batimento e FR 
≥ 50% enquanto última atualização do consenso americano 
de 20202 utiliza os mesmos valores de corte, mas recomen-
da avaliação multiparamétrica para definição de gravidade 
inclusive em conjunto com valores menores e considerando 
as limitações dos métodos de avaliação.

Esses valores de corte devem ser avaliados criteriosa-
mente, uma vez que na RMS um ERO =30mm2 pode não ser 
grave, pois ERO e VR também se correlacionam com o volume 
diastólico final do ventrículo esquerdo (VDFVE).  De acordo 
com a fórmula A = F/V, onde A é a área valvar (ou ERO), F é 
o fluxo e V é a velocidade, ERO é dependente tanto do fluxo 
como da velocidade. Como o fluxo pela valva mitral durante 
a regurgitação se relaciona com o VR, e VR= VDFVE x FEVE 
x FR, então ERO depende do VDFVE.6 Assim, um ERO= 30 
mm2 pode representar uma RMS importante com uma FR de 
50% quando o VDFVE é pequeno, e um mesmo ERO= 30 mm2 
pode ter uma repercussão menor quando possui dilatações 
de cavidades importantes, onde a disfunção ventricular seria 
o mecanismo dominante. Portanto apenas o valor absoluto 
das mensurações do ERO ou da FR podem ser enganosas.

Na Figura 2, a faixa em destaque representa um paciente 
com FEVE de 30% e FR de 50%. Isso varia de acordo com 

gradiente pressórico médio, duração da regurgitação mitral e 
frequência cardíaca que iguala a integral da velocidade-tempo 
ao doppler (VTI) pela valva mitral. A linha vermelha representa 
um pico de velocidade de 4 m/s (VTI aproximadamente de 
150cm), na qual o gradiente pressórico entre VE e AE é baixo 
(implicando em alta pressão no interior do AE). A linha verde 
representa um pico de velocidade de 5 m/s (VTI aproximada-
mente de 180 cm), velocidade típica dos casos de regurgitação 
mitral. A linha azul representa um pico de velocidade de 6 m/s 
(VTI aproximadamente de 210 cm), sugerindo uma alta pres-
são do VE (encontrado, por exemplo, na hipertensão arterial, 
na estenose aórtica). O ponto preto representa um paciente 
com ERO=20mm2 e VFDVE=140 ml. Apesar do valor de 
ERO classificado na faixa moderada, esse paciente possui 
FR= 50%, o que seria consistente com diagnóstico de RM 
importante. Outros achados ecocardiográficos devem auxiliar 
na confirmação da classificação da RM como importante. 
Devido VDFVE pouco dilatado, é esperado que a RMS esteja 
contribuindo para um prognóstico adverso e que a terapia de 
reparo mitral transcateter pode ser benéfica. O ponto vermelho 
representa um paciente com ERO de 30 mm2 e VDFVE de 
230ml (típico de pacientes incluídos em estudos de insuficiên-
cia cardíaca). Novamente, FR de 50% e outros achados para 
RM importante são prováveis. O ponto amarelo representa 
um paciente com ERO=20 mm2 mas VDFVE=310 ml. Como 
esse paciente se encontra fora da faixa esperada para VEFE 
de 30% e FR 50%(abaixo da área destacada no gráfico), então 
FR <50% e/ou FEVE <30%. Nesse paciente, em específico, o 
prognóstico adverso se explica principalmente pela dilatação 
importante e disfunção severa do VE, em detrimento da RMS, e 
o tratamento de reparo percutâneo provavelmente não propor-
cionaria benefício. O ponto azul representa um paciente com 
ERO=50 mm2 e VDFVE de 140ml. Esse paciente possui FR 
> 50% e FEVE> 30%, sendo categorizado como portador de 
RMS importante tanto pelo ERO quanto pela FR, com mínima 
dilatação do VE e se encaixa no perfil com maior chance de 
benefício da terapia de correção da RMS. 

Diante das evidências atuais, se torna necessário essa 
avaliação ampla para uma adequada classificação dos pa-
cientes portadores de RM funcional, inclusive com impacto 
prognóstico e implicação sobre o tratamento (indicação e 
resposta ao tratamento intervencionista).  

Figura 2. Relação entre o orifício regurgitante efetivo (ERO) e volume 
diastólico final do ventrículo esquerdo (VFDVE) na RMS importante.26

ERO: Área efetiva do orifício regurgitante (do inglês effective regurgitante orifice), FR: 
Fração regurgitante, FEVE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo, Vmax: Volume 
máximo, VE: Ventrículo esquerdo. 
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HISTÓRIA NATURAL 
Regurgitação mitral secundária crônica é associada com 

pior prognóstico em múltiplos estudos.2,10,11 Se a RMS tem 
implicação causal ou deve ser vista como marcador de pior 
prognóstico em doença avançada, ainda gera discussões. 
Independente disso, há estudos mostrando correlação di-
reta, em que a presença já implica em pior prognóstico e o 
aumento da severidade da RMS possa estar associado com 
piores desfechos.10 

Em metanálise envolvendo 26.359 pacientes, foi demons-
trado que severidade da regurgitação mitral está associada 
com piora da função ventricular, e também demonstrou que 
a presença de qualquer grau de regurgitação mitral secun-
dária está associado com aumento significativo de morta-
lidade geral em comparação aos que não possuíam RMS 
(HR, 1,79; IC 95% 1,47-2,18; p< 0,001); também correlacionou 
com aumento da mortalidade cardiovascular, hospitaliza-
ção por insuficiência cardíaca descompensada e desfecho 
composto de morte, internação por insuficiência cardíaca 
e transplante, tanto para etiologia isquêmica como para as 
miocardiopatias dilatadas.11

Com relação à cardiopatia isquêmica, a presença de 
RM em qualquer grau resulta em pior prognóstico em longo 
prazo, e a RM importante de etiologia isquêmica é indicador 
de aumento de mortalidade mesmo no curto prazo.12-14 Como 
a RMS isquêmica é uma condição dinâmica, a avaliação  
ecocardiográfica durante o estresse é importante para quan-
tificação da regurgitação mitral e tem impacto prognóstico, 
como em estudo que demonstrou que o aumento ≥ 13mm2 
do ERO foi associado com aumento no risco relativo de 
morte e de hospitalização por descompensação cardíaca.15 
Em pacientes com RMS etiologia não isquêmica os dados 
acerca da evolução natural são mais escassos.

Importante ressaltar que estudos também demonstram 
que a regurgitação mitral secundária é preditor indepen-
dente de pior prognóstico, mesmo quando volume do VE, 
FEVE, função renal e outros parâmetros são incluídos na 
análise multivariada.16

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 
Não há tratamento clínico especifico para RM, mas o 

tratamento medicamentoso otimizado é mandatório e deve-
ria ser a primeira opção no acompanhamento de qualquer 
paciente com RMS, devendo seguir recomendações das 
diretrizes de insuficiência cardíaca.

O tratamento medicamentoso otimizado, a revasculari-
zação miocárdica e a ressincronização (quando indicados) 
podem promover a melhora da contratilidade segmentar e 
da dissincronia, melhorando a gravidade da regurgitação 
mitral, especialmente quando tais intervenções resultam 
em remodelamento reverso do VE. Se sintomas persistirem 
apesar do todo arsenal terapêutico preconizado, intervenção 
na válvula mitral deve ser considerada.17  

Em relação aos pacientes mantidos em tratamento mé-
dico otimizado (TMO), uma piora ou mesmo ausência de 
melhora da regurgitação mitral esteve associada a um valor 
maior da razão entre ERO/VDFVE e uma tendência a maior 
razão do VR/VDFVE, caracterizando o grupo denominado 
“regurgitação mitral desproporcionada”. Nesse grupo a RM 
parece ser dominante e ter maior implicância causal na 

doença cardíaca global; além disso, parecem responder 
menos ao tratamento médico isolado e mais propensos a 
necessitarem de intervenção na valva mitral.18

TRATAMENTO CIRÚRGICO 
Diferentemente da indicação de cirurgia na RM de etiolo-

gia degenerativa, na RMS a cirurgia permanece sem evidência 
clara de benefício especialmente se não houver indicação 
concomitante de cirurgia de revascularização, uma vez que o 
procedimento cirúrgico possui morbimortalidade considerável, 
pacientes possuem mais comorbidades em comparação 
com a doença degenerativa, maiores taxas de recorrência da 
regurgitação mitral, e pela ausência de benefício de sobrevida 
em grandes estudos clínicos.19-21

As diretrizes americana, europeia e brasileira indicam 
cirurgia de reparo ou troca valvar mitral para pacientes com 
RMS importante que permanecem sintomáticos (NYHA classe 
III ou IV) a despeito do tratamento medicamentoso máximo 
tolerado como classe de recomendação IIb (nível de evidência 
B pelas diretrizes americana e brasileira, e nível de evidência 
C pela europeia) quando não há indicação de cirurgia de 
revascularização miocárdica associada.4  

PRINCIPAIS ESTUDOS CLÍNICOS COM 
DISPOSITIVO DE REPARO VALVAR 
PERCUTÂNEO (MITRA-FR X COAPT)

O dispositivo MitraClip™ (Abbott Vascular, Santa Clara, CA, 
USA) foi aprovado inicialmente pela Food and Drug Adminis-
tration (FDA) em 2013 nos EUA para o tratamento da RMP em 
pacientes com risco proibitivo para complicações ou morte pelo 
procedimento cirúrgico, considerado o tratamento padrão. Na 
Europa e outros países, a exemplo do Brasil, este dispositivo 
que aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
em 2015, o dispositivo vinha sendo usado em sua maioria para 
o tratamento de RM funcional nos pacientes com insuficiência 
cardíaca, mas ainda sem evidência robusta de grandes estudos 
clínicos ou comprovação de impacto sobre desfechos duros, 
como por exemplo a mortalidade cardiovascular.22

No estudo EVEREST II, comparando intervenção percu-
tânea da valva mitral com reparo valvar mitral por cirurgia, 
mostrou que o implante do dispositivo MitraClip™ (Abbott 
Vascular, Santa Clara, CA, USA) é mais seguro, porém, não tão 
efetivo quanto o reparo cirúrgico na redução da gravidade da 
regurgitação mitral. Os desfechos se mostraram semelhantes 
em pequeno subgrupo que comparou as duas técnicas para 
pacientes com regurgitação mitral secundária.23

Em 2018, foram publicados dois grandes estudos rando-
mizados, o MITRA-FR24 e o COAPT,22 que avaliaram a eficácia 
e segurança do MitraClip™ (Abbott Vascular, Santa Clara, CA, 
USA) em pacientes com RMS importante e insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção reduzida (ICFER).  A priori, os dois estudos 
avaliaram uma população com doença semelhante e utilizando 
o mesmo dispositivo, entretanto os resultados publicados foram 
diametralmente opostos, em que o MITRA-FR foi negativo em 
demonstrar diferença em eventos clínicos para o grupo inter-
venção e o grupo controle, enquanto o segundo apresentou 
benefício amplamente favorável ao grupo intervenção com 
MitraClip, com impacto na redução de mortalidade e redução 
de internação por insuficiência cardíaca descompensada.18,22,24 
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O estudo multicêntrico MITRA-FR conduzido em 37 cen-
tros na França, randomizou 304 pacientes sintomáticos com 
ICFER e RMS importante definida por ERO >20 mm2 e/ou 
VR > 30 ml por batimento, e FEVE entre 15-40%, classe 
funcional NYHA II-IV, em proporção 1:1, para reparo valvar 
percutâneo com MitraClip, em adição ao TMO, considerado 
grupo intervenção, ou para TMO (grupo controle). O desfe-
cho primário de eficácia incluiu composto de morte geral 
ou hospitalização por insuficiência cardíaca em 12 meses. 
Não houve diferença entre os grupos intervenção x controle 
para o desfecho primário (54,6% vs 51,3%, respectivamente, 
HR 1,16, IC 95%, 0,73-1,84; p=0,53), taxa de mortalidade 
(24,3% vs 22,4%, HR 1,11, IC 95%, 0,69-1,77) ou taxa de 
hospitalização por insuficiência cardíaca (48,7% vs 47,4%, 
HR 1,13, IC 95%,0,81-1,56).24 Os autores concluíram que o 
MitraClip é seguro e foi eficaz na redução da regurgitação 
mitral, mas não impactou no prognóstico em comparação 
com grupo TMO, nesse grupo de pacientes com RM e ICFER 
e aventaram hipótese de eventos clínicos serem mais rela-
cionados à cardiomiopatia de base, e a regurgitação mitral 
deveria ser avaliada mais como um marcador de gravidade, 
onde, por fim, a intervenção tenha sido realizada tardiamente, 
já com doença avançada.18

Já o estudo randomizado COAPT,22 publicado um mês 
depois do MITRA-FR, incluiu 614 pacientes sintomáticos 
com insuficiência cardíaca e moderada a importante RMS, 
definida por ERO >30 mm2 e /ou VR >45 ml/batimento, e 
FEVE>20%, em proporção 1:1, para reparo valvar percutâ-
neo com MitraClip™ (Abbott Vascular, Santa Clara, CA, USA)  
associado a TMO (grupo intervenção) ou para TMO (grupo 
controle). O estudo avaliou desfecho primário de eficácia, 
que considerou hospitalizações por insuficiência cardíaca 
ao final de 24 meses, e o desfecho primário de segurança 
que considerava ausência de complicações relacionadas ao 
dispositivo ao final de 12 meses.22 (Figura 3)

A taxa anual de hospitalização por insuficiência car-
díaca foi de 35,8% por paciente/ano no grupo MitraClip™ 
(Abbott Vascular, Santa Clara, CA, USA)  comparado a 
67,9% por paciente/ano no grupo controle (HR 0,53, IC 
95% 0,4-0,7, p<0,001).  Mortalidade geral em dois anos 
também favoreceu o grupo da intervenção (29,1% vs 46,1% 
no grupo controle, HR 0,62, IC 95% 0,46-0,82, p<0,001). 
Mais ainda, a melhora dos desfechos obteve comprovação 
estatística e alta relevância clínica, com número necessário 
para tratamento (NNT) para prevenir uma hospitalização 
por IC em dois anos de três, e NNT para prevenir uma 
morte em dois anos de apenas seis.18,22 Também demons-
trou melhor qualidade de vida e capacidade funcional em 
24 meses de seguimento em comparação com grupo 
controle.  Com relação ao desfecho de segurança, a taxa 
de ausência de complicações do dispositivo em 12 meses 
foi de 96,6%, superando o valor pré-estabelecido de 88% 
(p < 0,001). Os autores concluíram que para esse grupo 
de pacientes com IC e RMS moderada a importante, sin-
tomáticos a despeito do tratamento clínico otimizado, a 
intervenção percutânea com MitraClip™ (Abbott Vascular, 
Santa Clara, CA, USA)  reduziu taxas de hospitalização 
por IC, reduziu mortalidade geral e melhorou qualidade 
de vida em dois anos de seguimento em comparação aos 
pacientes apenas com TMO. 

Diante de tais resultados não concordantes, análise por-
menorizada dos dados revela algumas diferenças a serem 
consideradas entre os estudos:

Gravidade da disfunção ventricular 
esquerda e grau de regurgitação mitral

Por mais que a FEVE tenha sido similar entre os estudos 
(Mitra-FR 33%± 7% vs COAPT 31%± 9%), podemos notar 
que os pacientes tinham diferentes graus de comprometi-
mento do VE, em que os pacientes incluídos no estudo MI-
TRA-FR tinham disfunção ventricular mais avançada. Esses 

Figura 3. Desfechos primários do estudo COAPT nos painéis A e B. 
Curva de Kaplan-Meier para mortalidade em dois anos no painel C.

HR: Hazard ratio, IC: Intervalo de confiança. Traduzido de Stone GW, Lindenfeld 
J, Abraham WT, Kar S, Lim DS, Mishell JM, Whisenant B, Grayburn PA, Rinaldi M, 
Kapadia SR, Rajagopal V, Sarembock IJ, Brieke A, Marx SO, Cohen DJ, Weissman 
NJ, Mack MJ; COAPT Investigators. Transcatheter Mitral-Valve Repair in Patients with 
Heart Failure. N Engl J Med 2018 Dec;379(24):2307-18.
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pacientes possuíam maior VDFVE indexado (MITRA-FR 
135± 35 ml/m2 vs COAPT: 101 ± 34ml/m2), sugerindo doença 
ventricular mais avançada.18 

O estudo COAPT também excluiu pacientes com dilatação 
ventricular muito acentuada (critério de inclusão: diâmetro 
sistólico final do VE ≤70mm) e excluiu pacientes com FEVE 
< 20%, enquanto o MITRA FR não tinha limite de diâmetro 
sistólico ventricular e incluiu pacientes com FEVE de 15-40%. 
Estudos prévios demonstraram que pacientes com ICFER 
de etiologia isquêmica, com dilatação importante (diâmetro 
sistólico final do VE>65 mm) e disfunção acentuada do VE 
(FEVE<20%, com diâmetro sistólico final do VE>55 mm) es-
tão associados com altas taxas de persistência ou recorrência 
da RMS, menor chance de remodelamento reverso do VE e 
piores desfechos mesmo após correção cirúrgica da RMS.25 

Com relação à gravidade da RMS, os pacientes do 
MITRA-FR tinham doença menos avançada, com ERO 
31± 10mm2 em comparação com os pacientes do COAPT 
com ERO 41± 15 mm2. Enquanto o MITRA-FR incluiu a maioria 
dos pacientes conforme critérios mais branda para gravidade 
de RMS (ERO ≥ 20 mm2 e /ou VR> 30ml/batimento), o COAPT 
incluiu maioria dos pacientes conforme definição mais rigoro-
sa para regurgitação mitral (ERO ≥ 30mm2 e /ou VR> 45 ml/
batimento). Se considerado pacientes com ERO <30 mm2, 
verifica-se 52% dos pacientes incluídos no MITRA-FR vs 
apenas 14% do COAPT; se aplicado o mesmo critério de 
RMS importante (ERO >40 mm2), observa-se apenas 16% 
dos pacientes do MITRA-FR em relação a 41% dos pacientes 
incluídos no COAPT.18

Dessa forma, essas diferenças nos critérios de inclusão/
exclusão para gravidade da regurgitação mitral, dimensão 
do VE e disfunção do VE poderiam ser os motivos da justi-
ficativa dos resultados discrepantes entre os dois estudos. 
No estudo MITRA-FR a miocardiopatia (doença do mio-
cárdio ou disfunção do VE) é o fator principal como causa 
da ICFER, e a RMS nesse contexto, deveria ser vista mais 
como consequência da doença de base. Por outro lado, 
no estudo COAPT a IC se justifica em grande parte pela 
doença valvar avançada e menos pela doença do VE. Por 
conseguinte, a RMS tem maior contribuição na fisiopatogenia 
da doença. (Figura 4)26

Otimização do tratamento médico no 
início e durante o seguimento

Ambos os estudos exigiam que os pacientes se manti-
vesse sintomático apesar do tratamento TMO para inclusão. 
Porém, o estudo COAPT impôs critérios mais rigorosos para 
inclusão: o paciente deveria estar em uso de doses máximas 
toleradas do TMO, e que tivesse tratamento com ressincro-
nizador, cardiodesfibrilador interno e cirurgia de revasculari-
zação, quando indicados.18 Portanto exigia que paciente já 
estivesse otimizado antes da randomização, com poucos 
ajustes durante o seguimento, enquanto no MITRA-FR a 
terapia médica não estava otimizada em todos os pacientes 
antes da randomização e múltiplos ajustes eram permitidos 
durante o seguimento, considerado conduta do “mundo real”. 

Eficácia na correção da regurgitação mitral
No estudo COAPT foi realizado estratégia mais agressiva 

na correção da RMS, sugerido pelo maior número de clips 
implantados por paciente, e objetivo do procedimento em 
atingir maior redução aguda da regurgitação mitral para leve 
(RM moderada a severa 3+ pós-procedimento: 5% COAPT 
vs 9% MITRA-FR). Também aventado hipótese de possível 
maior curva de aprendizado no grupo do estudo COAPT, com 
maiores taxas de sucesso do procedimento (98% vs 96%), 
menor taxa de complicações do procedimento (COAPT: 8,5% 
vs MITRA-FR 14,6%).18

Desse modo, os dois estudos randomizados avaliaram 
resposta ao tratamento da mesma patologia e o mesmo 
dispositivo utilizado, porém os pacientes incluídos no COAPT 
tinham regurgitação mitral mais importante e doença do 
VE menos avançada, em comparação com os pacientes 
do MITRA-FR. Assim sendo, identificar os pacientes com 
RM desproporcional seria uma maneira mais racional de 
classificação e a indicação do tratamento direcionado para 
a valva mitral seria mais precisa (Figura 5).6,26  À luz dos re-
sultados desses estudos, é razoável concluir que o implante 
do MitraClip™ (Abbott Vascular, Santa Clara, CA, USA)  reduz 
hospitalização por insuficiência cardíaca e reduz a mortalidade 
nos pacientes com os seguintes critérios:
• RMS moderada a severa, definida por ERO ≥ 30 mm2 e/ou 

VR> 45 ml;
• FEVE entre 20-50% e diâmetro sistólico final do VE< 70 mm;
• Sintomas persistentes de insuficiência cardíaca (NYHA≥ II) 

a despeito do tratamento médico otimizado (doses má-
ximas toleradas), incluindo ressincronização cardíaca e 
revascularização miocárdica percutânea ou cirúrgica, 
quando indicadas.18 

CONCLUSÃO 
Nos últimos anos, importantes avanços foram notados 

na avaliação e condução da insuficiência mitral crônica. 
A RM funcional deve ser encarada como uma doença do 
ventrículo esquerdo. Dessa forma, o tratamento de primeira 
linha deve seguir as recomendações e o tratamento com as 
medicações que sabidamente implicam em melhor sobrevi-
da nos pacientes com insuficiência cardíaca, e intervenção 
deve ser considerada nos pacientes com RMS importante 
e persistente. Nos pacientes em que a RM é o mecanis-
mo dominante em relação à disfunção ventricular, ou seja, 

Figura 4. Representação dos pacientes dos estudos COAPT e Mitra-FR 
e sua relação com as variáveis do orifício regurgitante efetivo (ERO) e 
volume diastólico final do ventrículo esquerdo (VFDVE) na regurgitação 
mitral secundária.26

ERO: Área efetiva do orifício regurgitante, VDFVE: Volume diastólico final do ventrículo 
esquerdo, FEVE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo, FR: Fração regurgitante. 
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desproporcionalmente importante em relação ao VE, são os 
pacientes cujo tratamento intervencionista tem maior evidência 
de benefício, e deve ser considerada precocemente pelo 
Heart Team visando melhor sobrevida e qualidade de vida 
dos pacientes nesse contexto. 

Figura 5. Indicação do procedimento MitraClip de acordo com a gravidade da regurgitação mitral e da disfunção sistólica ventricular.18

RM: Regurgitação Mitral, ERO: Área efetiva do orifício regurgitante, DSFVE: Diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo, FEVE: Fração de ejeção do ventrículo es-
querdo, FR: Fração regurgitante, VE: Ventrículo esquerdo. 
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AMYLOID CARDIOMYOPATHY

RESUMO
A amiloidose é um grupo de doenças em que o depósito de proteínas estruturalmente 

anormais (fibrilas amiloides) afeta múltiplos órgãos, como fígado, rim, sistema nervoso, 
trato gastrointestinal e coração, aumentando a morbidade e a mortalidade dos pacientes 
acometidos. As duas principais formas de amiloidose cardíaca, AL e ATTR, apresentam 
deposição difusa de fibrilas amiloides no coração, que causam disfunção diastólica, 
fisiologia restritiva com deterioração tardia da função sistólica, arritmias e insuficiência 
cardíaca. O diagnóstico requer um alto grau de suspeição clínica aliado a métodos com-
plementares. Os exames de imagem ecográficas e de ressonância contribuem para o 
reconhecimento da infiltração amiloide cardíaca, pois avaliam a presença e a gravidade 
da hipertrofia ventricular e da disfunção sistólica e diastólica. A cintilografia óssea com 
tecnécio pode ser útil para diferenciar a forma AL de ATTR na ausência de imunoglobulinas 
séricas e urinárias. A biopsia do órgão acometido com técnicas de espectroscopia de 
massa é o padrão ouro para caracterização objetiva da fibrila amiloide nos tecidos. Tanto 
na forma AL como na ATTR existem protocolos de tratamento específicos com resultados 
que podem modificar as elevadas taxas de morbidade e mortalidade da doença.

Descritores: Amiloidose; Cardiomiopatia Restritiva; Insuficiência Cardíaca

ABSTRACT
Amyloidosis is a group of diseases in which the deposition of structurally abnormal 

proteins (amyloid fibrils) affects multiple organs, such as the liver, kidney, nervous system, 
gastrointestinal tract and heart, increasing  morbidity and mortality. The two main forms of 
cardiac amyloidosis, AL and ATTR, present diffuse deposition of amyloid fibrils in the heart, 
causing diastolic dysfunction, restrictive physiology with late deterioration of systolic function, 
arrhythmias and heart failure.  The diagnosis requires a high degree of clinical suspicion 
coupled with complementary methods. Echography and resonance imaging tests contribute 
to the recognition of cardiac amyloid infiltration, as they assess the presence and severity 
of ventricular hypertrophy and systolic and diastolic dysfunction. Bone scintigraphy with 
technetium can be useful to differentiate the AL form from ATTR in the absence of serum and 
urinary immunoglobulins. Biopsy of the affected organ with mass spectroscopy techniques 
is the gold standard for objective characterization of the amyloid fibril in tissues. In both the 
AL and ATTR forms, there are specific treatment protocols with results that can modify the 
high morbidity and mortality rates of the disease.

Keywords: Amyloidosis; Cardiomyopathy, Restrictive; Heart Failure. 
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INTRODUÇÃO
Amiloidose é o termo dado a um grupo heterogêneo 

de doenças caracterizadas pelo depósito extracelular de 
proteínas insolúveis nos tecidos, causando danos estrutural 
e funcional.1  Este depósito é causado por proteínas que se 
dobram mal, tornando-se insolúveis ao se agregarem com 
outras proteínas formando fibrilas amiloides.1 Apesar de já 
terem sido identificadas mais de 30 proteínas que podem 
sofrer este processo, o depósito no coração ocorre princi-
palmente por duas, a transtirretina e a cadeia leve, kappa 
ou lambda, da imunoglobulina. Neste artigo destacaremos a 

Cardiomiopatia da Amiloidose por Transtirretina (ATTR- CM) e 
a Cardiomiopatia da Amiloidose por Cadeias Leves (AL-CM). 

 A ATTR-CM tem sido recentemente cada vez mais en-
focada pela comunidade cardiológica, principalmente pelo 
avanço dos métodos de imagem diagnóstica e pelos novos 
tratamentos disponíveis. Ela pode ocorrer por uma mutação 
genética, quando é chamada de ATTR hereditária ou ATTRh-CM 
ou mesmo na ausência de uma mutação, por mecanismos 
ainda não esclarecidos, provavelmente associada ao processo 
de envelhecimento, a chamada ATTR wild type ou ATTRwt-CM. 
A expressão clínica, prevalência, evolução e o tratamento são 
diferentes em cada um destes dois tipos, incluindo a AL.2
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PREVALÊNCIA
AL: A amiloidose por cadeias leves é uma condição rara, com 
aproximadamente 3000 novos casos diagnosticados por ano 
nos Estados Unidos, dos quais 30 a 50% têm envolvimento 
cardíaco sintomático.3 Até recentemente era considerada 
o tipo mais frequente de amiloidose, pela imprecisão dos 
dados referentes à ATTR.
ATTR: A prevalência exata da ATTR-CM não é bem 
determinada. Estudos recentes têm sugerido ser muito maior 
do que anteriormente reconhecida em pacientes idosos com 
quadro de Insuficiência Cardíaca (IC), Estenose Aórtica, 
Bloqueios atrioventriculares e Fibrilação Atrial.4,5 
ATTRwt-CM: é, indubitavelmente, o tipo mais frequente de 
amiloidose. Em vários estudos de necropsia, tem sido ob-
servado que o depósito miocárdico de ATTRwt-CM aumenta 
com a idade, com uma prevalência tão alta como 20-25% em 
adultos com mais de 80 anos de idade e de 37% naqueles 
com mais de 95 anos de idade.6  Em pacientes internados 
por IC com fração de ejeção preservada, 13% têm diagnóstico 
de ATTRwt-CM por cintilografia miocárdica com pirofosfato ou 
DPD.7 Vários estudos têm mostrado alta prevalência (13-16%) 
de ATTRwt-CM nos pacientes idosos submetidos a implante 
valvar aórtico por cateter.5,8,9 É possível que no futuro, a AT-
TRwt-CM não mais seja incluída no grupo das doenças raras. 
ATTRh-CM: A ATTRh-CM tem uma prevalência maior ou menor 
em determinadas regiões geográficas onde algumas mutações 
são endêmicas. A mutação Val122IIe atualmente conhecida 
como Val142IIe, tem uma prevalência populacional de 3-4% nos 
afrodescendentes, com 1,5 milhões de portadores da mutação 
nos Estados Unidos, com penetrância clínica incompleta.10

ATTR-CM
A proteína transtirretina, anteriormente chamada pré-al-

bumina, é composta de quatro monômeros, circula como 
um tetrâmero, e funciona como uma proteína transportadora 
para tiroxina (T4) e para o retinol.11,12 É secretada pelo fígado 
para o sangue e, em menor proporção, pelo plexo coroide 
para o líquido espinhal e pelas células pigmentares da retina 
para o humor vítreo do olho.12

O primeiro passo para a agregação e o depósito é a disso-
ciação do tetrâmero em monômeros, possivelmente envolvendo 
proteólise.13 Na sequência, estes monômeros se dobram mal e 
se agregam a uma série de outras proteínas, formando a fibrila 
amiloide, insolúvel que se deposita no espaço extracelular, le-
vando à rigidez acentuada e disfunção. Este depósito não exibe 
proteotoxicidade, como ocorre na AL.13 A transtirretina transporta 
menos de 5% da tiroxina, portanto esta não influencia o processo 
de desagregação da TTR, já o retinol que se liga a transtirretina, 
ao se ligar, estabiliza o tetrâmero, o que sugere que baixas con-
centrações do retinol pode ser um fator de risco para a ATTR.14 

AL-CM
Amiloidose por cadeia leves representa uma doença hema-

tológica, resulta da produção exagerada de um clone de células 
plasmáticas,  na medula óssea, que por sua vez, produzem 
cadeias leves lambda ou menos comumente, kappa  que se 
depositam no espaço intersticial.15 É muito relacionada mas é 
distinta do mieloma múltiplo, por nesta última, a maioria dos 
componentes celulares na medula óssea ser constituído de  

células plasmáticas e, quando a doença manifesta-se com-
pletamente, ocorrerem lesões ósseas, anemia, hipercalcemia, 
e/ou disfunção renal.16 Ao contrário do mieloma múltiplo, na 
AL, a maioria dos pacientes têm menos de 20% dos compo-
nentes celulares de células plasmáticas na medula óssea, e 
as manifestações clínicas ocorrem pela formação de fibras 
amiloides por estas cadeias leves livres,17 que têm uma ação 
tóxica. A determinação da porcentagem de células plasmáticas 
no mielograma, portanto, é fundamental para o diagnóstico 
diferencial entre AL e mieloma múltiplo. 

Diagnóstico Clínico: Fenótipos
A apresentação clínica, a evolução e a data de início da 

amiloidose são muito heterogêneas, variando com a presença 
ou não de mutação, do tipo de mutação e também difere em 
famílias com a mesma mutação. 

Os fenótipos que são descritos com maior frequência são: 
o da Polineuropatia Amiloidótica (PA), o da cardiomiopatia 
amiloidótica e quadros mistos, em que estes fenótipos se 
associam. Outras manifestações presentes podem ajudar o 
diagnóstico. (Tabela 1)

Mutações diferentes costumam ter correlação com deter-
minados fenótipos, como por exemplo a mutação Val30Met 
ou Val50Met que costuma estar associada a quadros de Poli-
neuropatia Amiloidotica Familiar (PAF) tanto de início precoce 
(apresentação em idade menor que 40 anos) quanto de início 
tardio, podendo, em algumas ocasiões, na de início tardio a 
apresentação clínica inicial ser uma cardiomiopatia. Já quando 
a mutação presente é a Val122Il e ou Val142Il e no tipo wild type, 
o fenótipo predominante é a cardiomiopatia, podendo ocorrer 
quadros mistos, porém o quadro neurológico costuma ser de 
menor intensidade. Na AL acometimento multissistêmico é a 
apresentação mais comum, podendo ocorrer acometimento 
do sistema nervoso periférico e do sistema nervoso autônomo, 
como também manifestações renais e oftalmológicas.14

Cardiomiopatia Amiloidótica 
Várias apresentações do acometimento cardiológico são 

possíveis. (Tabela 2)

Tabela 1. Principais Fenótipos da Amiloidose.

Polineuropatia Amiloidótica
Cardiomiopatia Amiloidotica
Manifestações Oftalmológicas: Opacidade Vitrea, 
ceratoconjuntive seca, glaucoma secundário, alterações 
pupilares 
Manifestações Ortopédicas: Síndrome do Túnel do Carpo, 
Estenose Lombar Espinhal, Rotura Tendão do biceps
Manifestações Renais

Tabela 2. Fenótipos da Cardiomiopatia Amiloidótica.

Insuficiência Cardíaca (FE preservada ou reduzida)
Síncopes Recorrentes (Disautonomia, BAV, Bradicardia, 
Taquicardia Ventricular)
Fibrilação Atrial
Tromboembolismo sistêmico
Cardiomiopatia Hipertrófica
Estenose Aórtica
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O fenótipo mais frequente é o de Insuficiência Cardíaca 

(IC) tanto com fração de ejeção preservada ou reduzida, 
sempre com ventrículo esquerdo não dilatado e com graus 
variados de disfunção diastólica que costuma ser grave quan-
do a IC é manifesta. Fração de ejeção reduzida (<40%) tem 
sido relatada em 30 a 50% dos pacientes com ATTRwt-CM, 
mais comum na Val122Ile ATTRh do que na ATTRwt-CM, 
refletindo pior prognóstico. 2,18 É característico da ATTR-CM, 
evoluir com relativa estabilidade clínica apesar de exames 
de imagem demonstrarem doença muito avançada, seguido 
então de progressão lenta para insuficiência cardíaca grave 
e refratária. Há por grande tempo uma discordância entre 
métodos de imagem e apresentação clínica. Isto não cos-
tuma ocorrer na AL-CM, quando geralmente as alterações 
de imagem são concomitantes a súbita deterioração clínica, 
sugerindo componente tóxico associado ao depósito.2 

SÍNCOPE RECORRENTE 
Síncopes podem ocorrer, tanto por disautonomia, com 

hipotensão postural, como por arritmias ventriculares susten-
tadas, doença do sistema de condução (bloqueio atrioven-
tricular total ou bradicardia acentuada) ou baixo débito por 
reduzidos volumes sistólicos. Doença do sistema de condu-
ção é mais comum na ATTRwt-CM do que na ATTRh-CM, 
com cerca de 1/3 dos pacientes necessitando implante de 
marcapasso definitivo. 2,21 

ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES 
Arritmias atriais são frequentes, e podem ocorrer anos 

antes da IC, principalmente na ATTRwt-CM, o correndo em    
40-60% em series recentes.2,18-20 Na evolução da doença, 
estão presentes em quase todos os pacientes.20 Geralmente, 
a frequência ventricular é controlada ou baixa pela doença 
do sistema de condução e torna-se persistente na quase 
totalidade dos pacientes na evolução.20,21  A presença de 
trombo intracardíaco é muito frequente, mesmo em ritmo 
sinusal, com alta taxa de ocorrência de AVC por paroxismos 
não identificados. 22

CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA 
Pacientes com amiloidose cardíaca podem se apresen-

tar fenotipicamente como cardiomiopatia hipertrófica, mais 
frequentemente não obstrutivos.20 Estudo com 298 pacientes 
com hipertrofia ventricular esquerda inexplicada, inicialmente 
atribuída a cardiomiopatia hipertrófica, evidenciou a presença 
de mutação e evidência de amiloidose por ecocardiograma 
e ressonância magnética em 5% deles.23 Como não foi pes-
quisada a forma wild type, é possível que a prevalência seja 
ainda maior.20 A obstrução intraventricular é rara, mas pode 
ocorrer, como também assimetria na distribuição da hiper-
trofia, que ocorre em até 20-25% dos pacientes, dificultando 
ainda mais o diagnóstico diferencial.24,25

ESTENOSE AÓRTICA
Os aspectos demográficos dos pacientes com estenose 

aórtica e os com amiloidose são semelhantes. Estudo recente 
que avaliou 151 pacientes consecutivos com idade superior 
a 65 anos de idade que foram encaminhados para implante 

percutâneo da valva aórtica foram submetidos à cintilografia 
miocárdia com pirofosfato que foi consistente com ATTR-CM em 
16% no total dos pacientes, principalmente no sexo masculino 
(positiva em 62% naqueles com critérios para baixo fluxo, baixo 
gradiente.26 Recentemente, um estudo avaliando pacientes com 
mais de 75 anos que foram submetidos à implante percutâneo 
de válvula aórtica, demonstrou prevalência de 13% (apesar de 
terem considerado grau I positiva) e evolução favorável ao pro-
cedimento tanto nos pacientes com e sem amiloidose.27 Estudos 
retrospectivos de pacientes com estenose aórtica submetidos a 
troca valvar, identificou prevalência de amiloidose de 6 a 12%.26 
Pesquisas atuais tentam identificar se o depósito amiloide é a 
causa primária do acometimento valvar, ou seja, se estamos 
diante de uma doença única, ou funciona como um modificador 
da evolução ou é simplesmente uma doença associada.28

Têm sido descritas algumas “pistas” clínicas para o diag-
nóstico de amiloidose. (Tabela 3) Entre elas, destacamos 
aparente “cura” da hipertensão arterial, com necessidade 
de redução ou suspensão de anti-hipertensivos, pelo bai-
xo volume sistólico consequente à disfunção diastólica.20 
A disfunção autonômica pode também estar relacionada 
à queda dos níveis pressóricos. A intolerância ao uso do 
betabloqueador é outra condição que deve levar a ser con-
siderado o diagnóstico de amiloidose. Frequentemente os 
pacientes referem melhora significativa dos sintomas com 
a suspensão deste medicamento porque o débito cardíaco 
é mantido às custas de elevação da frequência cardíaca. 
Hipotensão postural e perda de peso não intencional devem 
ser valorizados como sinais de suspeita. 

A refratariedade ao tratamento da IC, principalmente 
quando não há aumento dos volumes diastólicos deve levar 
à suspeita diagnóstica.

A persistência de níveis elevados dos peptídeos natriu-
réticos mesmo após a compensação clínica, na ausência de 
insuficiência renal deve levar à suspeição de amiloidose.20 O 
mesmo ocorrendo para a elevação de troponina na ausência 
de síndrome coronária.20

Tabela 3. Sinais clínicos de alerta para suspeitar de amiloidose 
(Red Flags Clínicos).

Alta suspeição clínica
“Cura aparente da Hipertensão Arterial”
Intolerância ao uso do betabloqueador, inibidores de enzima 
conversora e bloqueadores dos receptores de angiotensina
Insuficiência Cardíaca refratária sem dilatação ventricular
ICFEP
Estenose aórtica com fração de ejeção reduzida
Historia prévia ou atual de síndrome do túnel do carpo, rotura 
do tendão do bíceps ou estenose lombar espinhal
Peptídeos Natriuréticos elevados desproporcionalmente ao 
quadro clínico
Elevação de troponina na ausência de síndrome coronária
Macroglossia, Hematoma periorbitário e shoulder pad – (AL)
Bloqueios Atrioventriculares em idosos
Fibrilação Atrial principalmente de baixa resposta ventricular
Miocardiopatia Hipertrófica diagnosticada após 60 anos de 
idade
Proteinúria
Diminuição unilateral ou bilateral do reflexo pupilar
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EXAMES COMPLEMENTARES 

Eletrocardiograma 
Alterações eletrocardiográficas são praticamente a regra 

nos casos mais avançados de amiloidose cardíaca nos 
quais o depósito de fibrilas amiloides acometem o miocárdio. 
As alterações eletrocardiográficas sugestivas de amiloidose 
cardíaca são: Baixa voltagem, que é definida como uma am-
plitude QRS ≤0,5 mV em todas as derivações dos membros 
ou ≤1 mV em todas as derivações precordiais. A presença 
de um aumento da espessura ventricular esquerda avaliada 
pelo ecocardiograma e de um padrão eletrocardiográfico 
de baixa voltagem pode ajudar na diferenciação de amiloi-
dose com cardiomiopatia hipertensiva ou hipertrófica. No 
entanto, apenas 60% dos pacientes com a forma AL e 20% 
dos pacientes com ATTR apresentam os critérios de baixa 
voltagem.29 Outra característica sugestiva de amiloidose 
cardíaca  é um padrão de pseudo-infarto, que é definido 
como a presença de ondas Q patológicas (1/4 da amplitude 
de R) ou pela presença de ondas QS em pelo menos duas 
derivações consecutivas. 

Pacientes com amiloidose cardíaca podem apresentar 
ao eletrocardiograma alterações do sistema de condução, 
arritmias atriais e ventriculares. Em um estudo italiano, evi-
denciou a presença de fibrilação atrial em 40% nos casos 
de ATTRwt quando comparado com 20 % dos ATTRh e em 
6% das formas AL. Já o padrão de baixa voltagem foi mais 
observado em pacientes com a forma AL (49%) e o padrão de 
pseudo infarto foi observado em 39%forma AL, 34% selvagem 
e 23% ATTRh, sem diferenças estatísticas entre as formas.30 

Ecocardiograma 
Os exames de imagem contribuem para o reconhecimento 

da infiltração amilóide cardíaca, pois avaliam a presença e a 
gravidade da hipertrofia ventricular e da disfunção sistólica 
e diastólica.31 No entanto, estas alterações morfológicas e 
funcionais representam um quadro avançado da doença e 
correlacionam-se com a quantidade de amilóide no corpo 

inteiro.6 Este estágio da doença também está relacionado 
com piora nos sinais e sintomas clínicos.

Achados ecocardiográficos típicos desta doença são: 
cavidades ventriculares de tamanho pequeno, aumento 
concêntrico da espessura ventricular com envolvimento do 
ventrículo direito (VD), aumento biatrial, função diminuída 
do eixo longitudinal biventricular com fração de ejeção 
(FE) normal ou quase normal e aumento do espessamen-
to valvar, aparência granulosa da parede do miocárdio, 
derrame pericárdico. Avaliação do fluxo sanguíneo pelo 
Doppler permite também a identificação da hemodinâmi-
ca restritiva. O envolvimento cardíaco pode ser definido 
na presença de uma espessura do septo interventricular 
na diastole > 12 mm, na ausência de outras causas de 
hipertrofia ventricular esquerda (tais como: hipertensão 
arterial ou valvopatias.33 Quando se compara as formas de 
amiloidose cardíaca, observa-se que pacientes com forma 
ATTRwt caracterizam-se por maior hipertrofia ventricular 
esquerda e menor fração de ejeção e o strain longitudinal é 
menor nas formas ATTRwt e AL do que nas formas ATTRh.34 

Técnica mais avançada da ecocardiografia como strain e 
strain rate derivados do speckle tracking podem auxiliar na 
avaliação de movimentos cardíacos de torção e facilitar a 
diferenciação entre amiloidose cardíaca e miocardiopatia 
hipertrófica ou cardiopatia hipertensiva. A representação 
em gráfico paramétrico da deformação dos 16 segmentos, 
conhecida como Bull´s eye ou mapa polar, apresenta papel 
de destaque na investigação diagnóstica padrão de pre-
servação apical, também conhecido como apical sparing. 
Nos pacientes com amiloidose existe uma variação regional 
da base para o ápice ao strain longitudinal, onde a porção 
apical encontra-se preservada, sendo esse padrão acurado 
e reprodutivo na diferenciação entre amiloidose cardíaca e 
outras formas de hipertrofia de ventrículo esquerdo.31 Além 
disso, a análise de strain do VE em repouso é um preditor 
independente de mortalidade tanto por causas cardíacas, 
quanto por outras causas.34 (Figura 1)

Figura 1. Observa-se ventrículos hipertróficos com átrios aumentados, padrão granular, espessamento septo interatrial e vávulas, derrame 
pericárdico e presença de apical sparing. 

Ecocardiograma transtorácico com Strain

Cortesia Dra Viviane Hotta.

Ecocardiograma Transtorácico com Strain

Figura: Observa‐se ventrículos hipertróficos com átrios aumentados, padrão granular,
espessamento septo interatrial e vávulas, derrame pericárdico e presença de apical sparing 

Cortesia Dra Viviane Hotta
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Ressonância Magnética Cardíaca 
A ressonância magnética cardíaca (RMC) é outro meio de 

avaliação por imagem que fornece informações sobre função 
e morfologia cardíaca em pacientes com amiloidose, assim 
como no ecocardiograma.5,35 No entanto, as informações 
provenientes da RMC são melhores para avaliar e quantifi-
car as anormalidades estruturais cardíacas e alterações na 
função diastólica.  

As imagens provenientes da RMC possibilitam avaliação 
em três dimensões dos volumes cardíacos, espessamento 
das paredes cardíacas e massa. Além disso, novas técnicas 
utilizadas pela RMC como o realce tardio com gadolíneo 
são fundamentais na identificação das infiltrações amiloides 
cardíacos e possibilitam a diferenciação entre um paciente 
com amiloidose de pacientes com hipertrofia ventricular, como 
por exemplo, pacientes com hipertensão e cardiomiopatia 
hipertrófica. (Figura 2)  No entanto, o clínico, deve considerar 
o alto grau de suspeita clínica aliado aos métodos de ima-
gem complementares, pois muitas vezes as características 
anatômicas da hipertrofia podem simular ambas doenças.13 

O padrão assimétrico de hipertrofia miocárdica nos pacien-
tes com amiloidose ATTR difere dos pacientes com forma 
AL, geralmente simétrico. Em estudo de 263 pacientes com 
amiloidose ATTR confirmado pela cintilografia miocárdica 
grau 2 e comparados com 50 pacientes com a forma AL 
observou-se: na forma ATTR presença de hipertrofia assimé-
trica em 79% dos casos, simétrica em 18% e 3% sem HVE. 
O padrão de realce tardio foi 29% subendocárdico e 71% 
transmural. Dessa forma a amiloidose entra como diagnóstico 
diferencial de cardiomiopatia hipertrófica.12 Podemos identifi-
car três fases da evolução da doença pela ressonância com 
prognóstico variado: fase 1 - sem evidência de realce tardio, 
mas com aumento do volume extracelular e do mapa T1 com 
sobrevida de 92% em 24 meses; fase 2 - aumento do volume 
extracelular e do mapa T1 e aparecimento de realce tardio 
subendocárdico com sobrevida de 81% e fase 3 - aumento 
do volume extracelular e do mapa T1 e progressão para 
realce tardio transmural com sobrevida de 61%. Na análise 
multivariada a presença de realce tardio transmural aumentou 
a mortalidade em quatro vezes e o espaço extravascular 

correlacionou-se com a carga de amiloide e foi um marcador 
prognóstico independente de sobrevida.36 O mapa T1 sem 
contraste é uma técnica em que sinal quantitativo direto do 
miocárdio é medido antes da administração do contraste 
endovenoso (mapa T1 do miocárdico nativo). Cada pixel na 
imagem é codificado em cores, refletindo o valor absoluto de 
T1. Vários estudos mostraram alterações no T1 do miocárdio 
com entidades nosológicas distintas: o T1 nativo é reduzido 
em pacientes com sobrecarga de ferro (hemocromatose) e 
na Doença de Fabry, enquanto um aumento T1 nativo ocorre 
na fibrose focal difusa e amiloidose cardíaca. Esses achados 
têm importância clínica em pacientes com redução da função 
renal, em quem a administração de agentes de contraste à 
base de gadolínio é contraindicada. O mapa T1 nativo surgiu 
como uma técnica de diagnóstico pela ressonância cardíaca 
com o potencial para poder identificar a amiloidose cardíaca, 
tanto a formas AL e ATTR, sem a necessidade de recorrer 
a agentes de contraste. Em um estudo prospectivo de 868 
pacientes, Baggiano et al.,37 observaram uma boa acurácia 
diagnóstica do Mapa T1 nativo em uma população geral 
de pacientes com suspeita clínica de amiloidose. Quando 
o mapa T1 nativo foi comparado com outros parâmetros 
clínicos e marcadores de diagnóstico ecocardiográfico, esse 
método, demonstrou melhor precisão diagnóstica, com a 
única exceção do ECV. Isso não foi surpreendente, porque 
o ECV é uma medida direta do espaço extracelular, mas 
requer, a semelhança do realce tardio a administração de 
contraste. Quando o Mapa nativo T1 foi <1.036 ms esteve 
associado com um valor preditivo negativo de 98% para 
amiloidose cardíaca enquanto  o mapa T1 > 1.164 ms foi 
associado a 98% de valor preditivo positivo para  amiloido-
se cardíaca. Os autores propuseram o uso desses pontos 
de corte para excluir ou confirmar a amiloidose cardíaca e 
restringir a administração de contraste apenas a pacientes 
com probabilidade intermediária (T1 nativo entre 1.036 e 
1.164 ms), 58% dos pacientes nessa população.37 (Figura 3) 

A ressonância é um método não invasivo sensível para 
detecção de trombos intracardíacos, oferecendo uma alterna-
tiva comparável e igualmente específica ao ecocardiograma 
transefógico para avaliação de trombo no átrio esquerdo. Em 
um estudo prospectivo europeu que avaliou 324 pacientes 
com amiloidose cardíaca, observou uma prevalência de 
trombo em 3% dos casos. No geral, a prevalência de trombos 
em pacientes com fibrilação atrial(FA) / flutter foi mais elevada 
(13,1%), 9,1% na AL e 14,3% na ATTR (p <0,52). Todos os 

Figura 2. Realce tardio subendocárdico circunferêncial difuso (padrão 
não isquêmico) em ventrículo esquerdo e átrio esquerdo.

Figura 3. Mapa T1 na caracterização de acometimento cardíaco em 
pacientes com amiloidose.

Suspeita de amiloidose         
cardíaca

Ressonância cardíaca com Mapa T1  

Mapa T1 Nativo
<1036 ms

Mapa T1 Nativo
>1036 ms

Mapa T1 Nativo
>1164 ms

Sem amiloidose  cardíaca Amiloidose cardíacaConsiderar dar contraste

Baggiano, A. et al. J Am Coll Cardiol Img. 2019
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pacientes com trombos intracardíacos e FA estavam sob 
anticoagulação a longo prazo (46% com varfarina e 54% 
com anticoagulantes orais diretos). A prevalência de trombos 
intracardíacos em pacientes em ritmo sinusal e amiloidose 
AL foi de 4,5%, enquanto no ATTR foi de 1,1% (p ± 0,11). 
A presença de trombos intracardíacos foi significativamente 
maior em pacientes com disfunção sistólica  mais severa, 
dilatação atrio esquerdo, maiores níveis de NT–Pro BNP e 
maior grau de infiltração amilóide.38

Cintilografia miocárdica 
A cintilografia miocárdica é um método não invasivo que 

permite na diferenciação das formas AL da TTR em pacientes 
com amiloidose cardíaca. A amiloidose ATTR frequentemente 
apresenta maior número de microcalcificações, o que justifi-
caria sua maior intensidade de captação de radiofármacos, 
tais como o tecnécio.39 

Utilizando um escore visual (0: ausência de captação, 
1: captação menor que osso, 2: captação igual ao osso e 3: 
captação acentuada – mais intensa que a captação óssea) 
para avaliação da captação cardíaca de tecnécio, é possível 
diferenciar a forma TTR dos demais tipos de amiloidose car-
díaca em conjunto com ausência sérica de imunoglobulinas 
de cadeia leve no sangue e urina. Dessa forma pode–se firmar 
o diagnóstico de amiloidose ATTR sem a necessidade de 
biopsia endomiocárdica.40 (Figura 4) Perugini et al., em 2005 
avaliaram o uso  da cintilografia óssea com tecnécio  para o 
reconhecimento do envolvimento cardíaco e diferenciação entre 
as formas ATTR e AL utilizando o  ecocardiograma como padrão 
de referência. A sensibilidade e especificidade da cintilografia 
foram respectivamente  100% para pacientes do grupo ATTR; 
e  no grupo AL , a sensibilidade foi de 0% e a especificidade 
foi de 100% (com uma precisão, 50%). Esse estudo original, 
permitiu caracterizar a cintilografia óssea com tecnécio de 
grande utilidade para diferenciar as formas AL da ATTR.41 

O método foi padronizado no estudo de Gilmore et al., 
que validaram numa coorte grande de 1217 pacientes com 
suspeita de amiloidose cardíaca encaminhados para avaliação 
em centros especializados. Dos 857 pacientes com amilóide 
histologicamente comprovada (374 com biópsia endomio-
cárdica) e 360   pacientes posteriormente confirmados como 
cardiomiopatias não amilóides, a captação de radiotraçador 

miocárdio na cintilografia óssea foi  99% sensível e 86% espe-
cífica para a amiloidose cardíaca  ATTR, com falsos positivos 
quase exclusivamente da captação em pacientes com ami-
loidose cardíaca AL. É importante ressaltar que os achados 
combinados da captação do radiotraçador miocárdico grau 
2 ou 3 na cintilografia óssea e a ausência de uma proteína 
monoclonal no soro ou na urina apresentaram especificidade 
e valor preditivo positivo para a amiloidose ATTR cardíaca de 
100% (intervalo de confiança do valor preditivo positivo, 98,0– 
100).42 Por outro lado, uma possível influência do perfil genético 
da ATTR na composição das fibrilas amilóides pode estar 
relacionada aos achados cintilográficos. Dois tipos diferentes 
de fibrilas amilóides foram identificados: (tipo A e tipo B). As 
fibrilas do tipo B foram encontradas predominantemente em 
pacientes com início precoce amiloidose ATTRh com mutação 
V30M e em pacientes portadores da mutação Y114C,  enquanto 
as fibrilas do tipo A foram observadas em pacientes com as 
outras mutações bem como com a forma selvagem ATTRwt. 
Conforme demonstrado em alguns estudos, a cintilografia 
pode ser negativa em pacientes com fibrilas amilóides tipo B e 
geralmente positivas em pacientes com o tipo A.43,44 Pacientes 
com a mutação Phe84Leu ATTRh também apresentam baixa 
sensibilidade na cintilografia óssea para identificar o compro-
metimento cardíaco.44

Biópsia Endomiocárdica 
Uma abordagem diagnóstica para pacientes com suspeita 

de amiloidose cardíaca deve incluir testes para dosagem de 
proteínas monoclonais seguidas de cintilografia óssea ou 
biópsia. (Figura 5) Podemos observar que até 40% dos pacien-
tes com ATTR-CA podem ter uma gamopatia monoclonal de 
significado desconhecido e a cintilografia óssea com tecnécio 
não pode afirmar um diagnóstico com 100% de especificida-
de. Nesse contexto de gamopatia monoclonal de significado 
desconhecido, devemos incluir uma biópsia de tecido de um 
órgão clinicamente afetado (por exemplo, biópsia endomio-
cárdica se o coração for clinicamente afetado), gordura abdo-
minal ou medula óssea para o correto diagnóstico.45 (Figura 6) 
A biópsia endomiocárdica continua sendo o padrão ouro para 
diagnóstico amiloidose cardíaca e é quase 100% sensível e 
específico se amostras de biópsia forem coletadas de vários 
sítios (quatro são recomendados) e, portanto deve ser realizada 
quando houver dúvida sobre o diagnóstico e os métodos não 
invasivos forem inconclusivos. O material deve ser testado para 
depósitos amilóides pela coloração com vermelho do Congo 
e a refringência em verde na microscopia de luz polarizada. 
A identificação definitiva da proteína precursora deve ser de-
terminada por imunohistoquímica ou pela espectroscopia de 
massa que é o padrão ouro para diferenciação das formas AL 
e ATTR.46 Outras biopsias de tecidos, tais como: aspirado de 
gordura abdominal a sensibilidade é variável para ATTR-CM 
e, no caso da forma selvagem, o aspirado tecido adiposo tem 
uma baixa sensibilidade de apenas 15%.

TRATAMENTO DA CARDIOMIOPATIA 
AMILOIDÓTICA

Manejo da Insuficiência Cardíaca
No tratamento da Insuficiência Cardíaca seja com fra-

ção de ejeção preservada ou reduzida, o fundamental é a 
Figura 4. Escore visual semi quantitativo da Cintolografia óssea para 
diagnóstico Amiloidose TTR.

Cintilografia óssea

European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2018

Cintilografia óssea  

Grau 0 Grau 2Grau 1 Grau 3       Grade 0                  Grade 1                Grade 2               Grade 3
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2018.
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manutenção da euvolemia.22 Uso de diuréticos de alça em 
combinação com antagonistas de aldosterona, incluindo a 
restrição de sódio e água podem ser necessários. Esta ques-
tão representa um grande desafio que deve ser enfrentado, 
já que a complacência ventricular está severamente com-
prometida e pequenos aumentos de volume refletem-se em 
aumento de pressão capilar pulmonar, e também pequenas 
reduções de volume, comprometem o débito cardíaco, com 
hipotensão sintomática e piora da função renal, o que deter-
mina uma grande labilidade no status volêmico, ora exigindo 
uso de diuréticos, ora hidratação. O controle do peso diário, 
uso de sistemas de bioimpedância como os presentes em 
alguns desfibriladores podem auxiliar no controle. Medidas 

ecocardiográficas como o diâmetro de veia cava e o seu 
grau de colapso como também no doppler tecidual e mitral, a 
relação E/e’ podem também auxiliar. Como o débito cardíaco 
é reduzido pela alta complacência de forma constante, com 
padrão diastólico restritivo, a manutenção de frequência car-
díaca mais elevada até certo ponto é extremamente desejável. 
Alguns pacientes mantêm de base bradicardia que dificulta 
ainda mais a resolução da hipervolemia, devendo-se consi-
derar o implante de marcapasso e frequência mais elevada 
para estes pacientes. A frequência cardíaca ideal é difícil de 
ser prevista, já que os pacientes com amiloidose cardíaca 
têm uma janela estreita de frequência cardíaca “ótima”. O 
uso de betabloqueador e outras drogas bradicardizantes são 
contra-indicadas e devem ser suspensas se já estavam em 
uso, salvo se houver necessidade por frequências cardíacas 
extremamente elevadas, o que é raro ocorrer na amiloidose. 
Uso de antagonistas de cálcio não dihidropiridínicos, como 
verapamil deve ser evitado na ATTR-CM, por relatos de caso, 
na AL, induzirem a bloqueio atrioventricular total e choque.47 

Não há evidências e recomendações em diretrizes para o uso 
de antagonistas do sistema renina-angiotensina ou para o uso 
de inibidores da neprilisina na amiloidose cardíaca e estas 
medicações costumam ser mal toleradas por hipotensão.22

Manuseio da Fibrilação Atrial (FA) 
Séries recentes têm descrito a ocorrência de FA em 40-

60% dos pacientes com o diagnóstico de Amiloidose e em 
praticamente 100% dos pacientes durante a evolução, mais 
frequente na ATTRwt-CM do que na ATTRh-CM.2,48 Pode ocor-
rer anos antes do estabelecimento da Insuficiência Cardíaca.

Quando o paciente se apresenta com IC com fração de 
ejeção preservada ou reduzida e padrão restritivo, a contribui-
ção da contração atrial ao enchimento ventricular é irrisória, 
devido à grande elevação da pressão diastólica final. Portanto, 
a ênfase à manutenção do ritmo sinusal com cardioversão 
e ablação pode ser indicada em casos selecionados.22 Os 

Figura 5. Fluxograma diagnóstico pacientes com Amiloidose cardíaca.

Figura 6. Amiloidose pela hematoxelina eosina e vermelho congo.
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dados sobre resultados da ablação da FA na CA são limitados, 
porém quando a FA é recente ou especialmente no flutter,  
pode ajudar a manter o ritmo sinusal, embora com taxas de 
sucesso inferior aos dos pacientes sem amiloidose.49 Amio-
darona é o agente antiarrítmico de escolha para manutenção 
de ritmo sinusal e controle de arritmias ventriculares pelo seu 
perfil de segurança favorável, apesar de dados limitados.22

Anticoagulação
O risco de trombo cardíaco é aumentado em todos os 

pacientes com ATTR-CM, mesmo em ritmo sinusal.  Estudo 
recente observou a presença de trombo em 33% dos pacientes 
que fizeram ecocardiograma transesofágico para cardioversão, 
a maioria fazendo anticoagulação.49 Embolização sistêmica e 
AVC podem ocorrer às vezes como a primeira manifestação 
clínica, geralmente por paroxismo de FA não reconhecido.22 
Anticoagulação em longo prazo está indicada em todos os 
pacientes com FA paroxística ou permanente, independente 
do CHADS escore e é recomendado ser feito ecocardiograma 
transesofágico prévio à cardioversão, mesmo com o paciente 
fazendo anticoagulação por tempo adequado.22

Implante de Marcapasso
Depósitos de amiloide podem ocorrer no sistema de condu-

ção levando a graus variáveis de bloqueios e bradicardia, com 
um porcentual de pacientes necessitando implante de marca-
passo definitivo.2,7 Na ATTRh-CM outros fatores, como depósito e 
disfunção do sistema nervoso autônomo podem ser a causa da 
bradicardia. Síncopes, pré-síncopes ou palpitações podem ocorrer 
em consequência a doença do nó sinusal, bloqueio atrioventricular 
e fibrilação atrial com baixa resposta ventricular. A indicação de 
implante de marcapasso deve seguir as recomendações das 
diretrizes da American College of Cardiology, American Heart 
Association/Heart Rhythm Society (ACC/AHA/HRS).50

Quando os pacientes evoluem mal, com hipervolemia, o 
aumento da frequência cardíaca programada do marcapasso 
pode ser usada como uma ferramenta para aumentar o débito 
cardíaco e aliviar os sintomas.

Implante de Ressincronizador (CRT)
Pouquíssimas evidências suportam a indicação de CRT 

para pacientes com amiloidose cardíaca, visto que a maio-
ria não apresenta o critério primordial de indicação que é 
o bloqueio de ramo esquerdo com duração do complexo 
QRS maior que 150ms. Eventos substitutos tais como me-
lhora de classe funcional, da fração de ejeção e redução da 
regurgitação mitral foram observados nos poucos pacientes 
analisados em pequenas séries, porém faltam dados sobre 
hospitalizações e mortalidade. 51

Implante de Cardiodesfibrilador (CDI)
O papel do implante do CDI não é bem estabelecido na car-

diomiopatia  amiloidótica. Apesar de séries pequenas de casos 
terem demonstrados taxas de desfibrilação com sucesso, não 
se demonstrou até o momento, benefício de sobrevida com  
o uso de CDI, portanto as diretrizes atuais não recomendam 
o implante de cardiodesfibrilador para prevenção primária, 
apenas para prevenção secundária, de forma individualizada, 
se houver uma expectativa de vida superior a um ano. 22

Transplante (TX) Cardíaco
Para os pacientes com doença avançada, tanto por AL, 

ATTRh ou ATTRwt, o transplante cardíaco deve ser consi-
derado. Como a AL é uma doença sistêmica, a pesquisa 
de envolvimento extracardíaco crítico deve ser feita criterio-
samente.51 Apesar da preocupação com a recorrência da 
doença, e da experiência clínica ser limitada com transplantes 
cardíacos na AL, dados dos EUA demonstram sobrevida 
pós-transplante razoável de 89% com um ano e de 76% com 
cinco anos.52 Para os pacientes com ATTRh, se a mutação é 
a Val30Met (ou 50Met), o TX cardíaco pode ser combinado 
com transplante de fígado. 

O TX cardíaco não é uma opção viável para a maioria dos 
pacientes com ATTR-CM em virtude de sua idade avançada 
e pela falta de doadores.

Tratamento Modificador da Doença
O objetivo do tratamento específico na amiloidose é a 

redução significativa do depósito, diminuição da progressão 
da doença. e, concomitantemente, a redução da morbimor-
talidade dos pacientes acometidos.

Transplante Hepático
Historicamente, foi o primeiro tratamento proposto para re-

dução da transtirretina mutante, em estágio I, por ser o fígado 
o local da produção desta proteína. Está bem demonstrado 
que o transplante hepático reduz 95% da TTRh e afeta favo-
ravelmente a evolução da doença, porém alguns pacientes 
continuam com progressão dos sintomas por depósito agora 
de TTR wild-type nos depósitos prévios por TTRh.22,53 Por este 
motivo, além do risco da imunossupressão a longo prazo, 
número limitado de doadores, exclusão dos pacientes mais 
idosos, e com doença avançada, bem como pelo advento dos 
medicamentos estabilizadores e silenciadores, a indicação 
do TX hepático tem reduzido dramaticamente.

Terapias específicas para o Tratamento 
da ATTRh e ATTRwt

Os medicamentos específicos para o tratamento da ami-
loidose por transtirretina podem ser divididos em três grupos: 
os estabilizadores da TTR, os de RNA-interferência e os de 
remoção dos depósitos. 
Grupo 1: Estabilizadores da TTR: ex: tafamidis, diflunisal, 
AG10, tolcopone.
Grupo 2: Silenciadores da TTR: ex: patsiran e inotersen
Grupo 3: Remoção dos depósitos:ex: doxiciclina, PRX004

TAFAMIDIS
O tafamidis, do grupo dos estabilizadores, se liga com 

os sítios da tiroxina da molécula da ATTR com alta afinidade 
e seletividade, de maneira dose dependente, diminuindo a 
dissociação do tetrâmero da TTR em monômetros, portanto 
inibindo a agregação e o depósito. 
Estudo para PAF: estudo de 2012 demonstrou que o tafami-
dis meglumina lentificou a progressão da polineuropatia em 
pacientes portadores de ATTRh, com mutação Val30Met ou 
Val50Met em estágio 1 e 2, levando à aprovação deste medi-
camento para o tratamento de PAF por ATTRh independente 
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da mutação, em vários países, incluindo o Brasil, mas não 
nos Estados Unidos, na dose de 20mg/dia via oral, dose 
usada no estudo. Esta dose de tafamidis meglumina tem 
12,2mg de tafamidis ácido livre, que é o componente ativo.
Estudo para ATTR-CM: Em 2018, foi publicado o estudo 
ATTR-ACT trial, estudo fase 3, que comparou o tafamidis me-
glumina na dose de 20 e 80mg com placebo em 441 pacientes 
por 30 meses com ATTRh ou ATTRwt.54 A análise primária 
usou o método Finkelstein-Schoenfeld. O uso de tafamidis 
nas duas doses, foi associado com menor mortalidade de 
todas as causas com diferença de 13,4% na mortalidade e 
32% de redução de risco relativo nas hospitalizações car-
diovasculares. Isto foi traduzido num número necessário de 
tratar 7,5 pacientes para prevenir uma morte após 2,5 anos 
de tratamento. Também foi observado menor taxa de declínio 
no teste de caminhada de seis minutos e no Questionário de 
qualidade de vida de Kansas City Cardiomyopathy Question-
naire score. O benefício do tratamento foi identificado com 18 
meses de uso. Tafamidis foi bem tolerado com incidência e 
tipos de efeitos adversos semelhantes ao placebo. Na análise 
de 11 subgrupos pré-especificados, o odds ratio favoreceu o 
tafamidis sobre o placebo, com exceção dos pacientes em 
classe funcional III no início do tratamento. Para estes últimos, 
a taxa de internação por doença cardiovascular foi maior entre 
os pacientes que tomaram tafamidis. Foi aprovado pelo FDA 
e pela Anvisa para o tratamento da ATTR-CM. Pela Anvisa, 
na dose de 80 mg/dia de tafamidis meglumina e pelo FDA 
(EUA), EMA (Europa) e PMDA (Japão) na dose de 61mg de 
tafamidis ácido livre, dose bioequivalente. A dose maior foi a 
aprovada para tratamento da ATTR-CM por benefício maior 
na mortalidade por todas as causas e redução dos peptídeos 
natriuréticos em relação à dose de 20mg. 55

DIFLUNISAL
Droga anti-inflamatória não hormonal que tem ação como 

estabilizador da molécula da TTR ao se ligar nos sítios da 
tiroxina. Seu uso é off-label, com efetividade na PAF e poucos 
dados na ATTR-CM. A dose para estabilização da TTR, 250mg 
12/12hs, é inferior à dose para ação anti-inflamatoria, provável 
causa de poucos efeitos sobre a função renal.
Estudo para PAF: Estudo fase III, randomizado, placebo 
controlado, de 130 pacientes com PAF com diversas muta-
ções, diflunisal na dose de 250mg 12/12hs via oral foi bem 
tolerado e levou à melhora dos sintomas.56

Estudo para ATTR-CM: Estudos não cegos, de centros 
isolados, não randomizados têm demonstrado que o uso do 
diflunisal está associado a benefícios de sobrevida similar ao 
tafamidis em um ano, em um estudo, com efeitos adversos 
em uma minoria de pacientes, incluindo trombocitopenia e 
disfunção renal.57 Devido ao seu perfil de segurança enco-
rajador, associado com potencial eficácia e baixo custo, o 
diflunisal pode ser considerado para pacientes selecionados, 
sem disfunção renal grave (clearance<45ml/min/1,73m2), 
sem plaquetopenia, sem sobrecarga de volume ou em dose 
elevada de diuréticos, sem evidência de recente instabilida-
de renal e hemodinâmica.22 Complicações graves do seu 
uso podem ser evitados com monitorização frequente da 
função renal, status volêmico e monitorização de sangra-
mento gastrointestinal, além do uso de inibidor de bomba 
de prótons e suspensão do uso de outros medicamentos 

anti-inflamatórios.22 Exames aconselhados são hemoglobina, 
plaquetas e função renal, uma semana após o início e repetir 
a cada três-seis meses.22

PATSIRAN
O Patsiran, do grupo dos silenciadores, é um RNA de 

interferência acoplado a uma nanopartícula lipídica que tem 
como alvo o RNA mensageiro da TTR, conecta-se a ele, levando 
a sua degradação. Estudo fase II em pacientes com FAP a 
administração de patsiran levou a rápido, dose dependente e 
duradouro knockdown da TTR, tanto wild-type como mutante, 
com diminuição de cerca de até 90% da TTR circulante, na 
segunda dose de 0,3mg/kg EV cada três semanas.58

Estudo para PAF: O estudo APOLLO, fase III, randomizado, 
duplo cego, placebo controlado, avaliou a eficácia e segu-
rança do Patsiran na PAF por ATTRh utilizando o escore de 
acometimento da neuropatia, o NIS modificado, NIS+7. Este 
escore combina sintomas sensoriais, motores e do sistema 
nervoso autônomo. 225 pacientes com ATTRh, 43% com 
mutação Val50met, foram randomizados 2:1 para receber 
patsiran, 148 pacientes, ou placebo, 77 pacientes, na dose 
de 0,3mg/kg cada três semanas por 18 meses intravenoso. 
A terapia com patsiran foi efetiva com uma diferença muito 
significante no escore NIS+7. Reações relacionadas à infusão 
tanto leves como moderadas ocorreram em aproximadamente 
20% dos pacientes que receberam patsiran e em 10% que 
receberam placebo e incidência similar de efeitos adversos 
nos dois grupos.59 Estes resultados levaram à aprovação do 
Patsiran para tratamento de PAF pelo FDA e pela ANVISA.
Estudo para ATTR-CM: Apesar de ter sido um estudo para 
PAF, no estudo APOLLO, foi avaliado um subgrupo pré-es-
pecificado que apresentava um fenótipo misto, com PAF e 
ATTR-CM, com 126 pacientes, 56% do total de pacientes. 
Neste grupo de pacientes, o patsiran reduziu a espessura 
média de parede ventricular, aumentou o volume diastóli-
co final, melhorou o strain longitudinal (particularmente na 
base) e aumentou o débito cardíaco após 18 meses, quando 
comparado com o placebo. Queda de NT-proBNP ocorreu 
com nove meses e persistiu durante todo o tempo do es-
tudo.60 Não há aprovação do uso da droga para ATTR-CM 
aguardando-se o estudo Apollo B que avaliará o papel do 
patsiran na ATTR-CM.22

INOTERSEN
Inotersen é um oligonucleotideo curto, antisense de 

20 bases com uma sequência complementar para uma 
parte do RNAm da TTR. Ao se ligar ao RNAm, promove 
a sua degradação e, portanto, a diminuição da produção 
hepática da TTR.61

Estudo para PAF: estudo NEURO-TTR , fase III, duplo 
cego, randomizado, placebo controlado 2:1, avaliou eficácia 
e segurança do inotersen, 300mg semanal, subcutâneo 
em pacientes com PAF estágio 1 e 2. O objetivo primário 
incluiu a mudança do NIS+7 e um co-primário, alteração 
do Norfolk. O grupo do inotersen teve um comportamento 
bem melhor, na dose de 284mg por semana subcutâneo. 
Cinco óbitos ocorreram no grupo inotersen e nenhum no 
grupo placebo. Os eventos adversos mais sérios foram: 
glomerulonefrite 3% e trombocitopenia 3%, com uma morte 
associada com trombocitopenia.61 Foi aprovado pela Anvisa 
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e pelo FDA com a estratégia de Mitigação de Risco, que 
inclui dosagem de plaquetas semanal e da função renal e 
proteinúria a cada 15 dias. 
Estudo para ATTR-CM: Não há estudo clínico, no entanto 
estudo open label em 22 pacientes com ATTR-CM do es-
tudo Neuro-TTR, 15 deles tinham completado 12 meses de 
tratamento demonstraram estabilização da doença quan-
do avaliada por espessura de parede ventricular, massa 
ventricular, teste de caminhada de seis minutos e strain na 
ecocardiografia.62

DROGAS PARA REMOÇÃO 
DOS DEPÓSITOS

Remoção dos depósitos de amiloide mediada por 
anticorpos é uma estratégia que está sendo perseguida 
recentemente. Todos os estudos feitos até então usando 
com este objetivo, não tiveram sucesso, foram suspensos 
precocemente por futilidade ou toxicidade. Aguardamos 
os resultados de um estudo que ainda está na fase 1 de 
estudos, o PRX004. 63

TERAPIAS ESPECÍFICAS PARA 
O TRATAMENTO DA AL

O objetivo do tratamento para a AL é a redução dos níveis 
de cadeias leves envolvidas.51,64 Inicialmente, o esquema 
usado era a quimioterapia com melfalan e prednisona. Em 
seguida, o transplante autólogo de células tronco passou a 
ser o tratamento padrão, com excelentes e rápidos resultados 
para amiloidose cardíaca quando realizado antes de haver 
IC avançada. 51 Mais recentemente, para os pacientes com 
alto grau de tumor e ineligíveis para o transplante por idade 
avançada e por IC avançada, foram propostas combinações 
que incluem inibidores de proteassomas como a ciclofosfa-
mida, bortezomida e dexametasona (esquema CyBorD) ou 
bortezomida, melfalam e dexametasona, com resultados 
muito favoráveis na grande maioria dos pacientes. 51 Estudos 
randomizados comparando estas combinações com melfalan 
e dexametasona em pacientes com diagnóstico recente de 
AL estão em andamento, com resultados preliminares su-
gerindo melhores resultados com a adição do bortezomibe. 

Ixazomib é um novo inibidor de proteassoma oral, usado em 
casos refratários, produz uma resposta hematológica em 52% 
dos casos e uma resposta do órgão em 56% dos pacientes, 
na dose de 4mg via oral semanal. Anticorpos monoclonais 
anti-CD3 como daratumumab usados em mieloma múltiplo 
têm sido usados em relatos de casos para amiloidose AL 
refratária, com boa segurança e eficácia. 51

Doxiciclina
Antibiótico que demonstrou possuir atividade inibidora 

da matriz metaloproteinases (MMPs), que são um conjunto 
de enzimas responsáveis pelo remodelamento tecidual 
após uma variedade de estímulos. Alguns estudos têm 
demonstrado que a inibição das MMPs está associada a 
uma diminuição da toxicidade do depósito das cadeias 
leves no coração.65,66 Estudo retrospectivo que analisou 
103 pacientes com AL-CA o uso da doxiciclina associada à 
quimioterapia foi associada a um aumento três vezes maior 
da resposta do coração e da sobrevida.66

CONCLUSÕES 
A amiloidose é uma doença de apresentação cardíaca 

fenotípica heterogênea e em muitos casos há sintomas 
sistêmicos antecedendo em anos o aparecimento das 
manifestações cardíacas. Dessa forma, os clínicos devem 
ter um alto grau de suspeição para poder direcionar os 
exames complementares que podem auxiliar no correto 
diagnóstico e um tratamento precoce direcionado não ape-
nas nas manifestações dos sinais e sintomas decorrentes 
da síndrome da insuficiência cardíaca más principalmente 
no tratamento da etiologia.
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INDICAÇÕES DE ESTIMULAÇÃO CARDÍACA 
ARTIFICIAL NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: 

CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL E TERAPIA 
DE RESSINCRONIZAÇÃO VENTRICULAR

INDICATIONS OF ARTIFICIAL CARDIAC STIMULATION DEVICES IN HEART 
FAILURE: IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR AND 

VENTRICULAR RESYNCHRONIZATION THERAPY

RESUMO
Apesar dos avanços e dos resultados positivos no tratamento farmacológico da 

insuficiência cardíaca, a doença cardíaca é progressiva e além da remodelação ven-
tricular desfavorável existe também uma remodelação patológica do sistema elétrico 
cardíaco propiciando o aparecimento de distúrbios de condução, arritmias supraven-
triculares e arritmias ventriculares, que de forma isolada ou associadas contribuem 
para uma pior performance cardíaca, maior instabilidade clínica e maior risco de morte 
súbita por arritmias ventriculares e morte por progressão da insuficiência cardíaca. Em 
paralelo aos avanços da terapêutica farmacológica também se observou uma grande 
evolução nos dispositivos de estimulação cárdica artificial com o desenvolvimento 
do desfibrilador implantável para abortar arritmias ventriculares e do marca-passo 
multissítio para promover a ressincronização ventricular. A despeito das evidencias 
científicas existem ainda dificuldades na consolidação clínica do emprego destes 
dispositivos nos últimos 15 anos decorrentes de lacunas importantes nas indicações, 
seleção de pacientes, técnicas de implante, complicações e custo-efetividade que 
serão consideradas e discutidas neste artigo e principalmente à luz do tratamento 
moderno e atual da insuficiência cardíaca.

Descritores: Insuficiência Cardíaca; Dispositivos de Terapia de Ressincronização Cardíaca; 
Bloqueio de Ramo.

ABSTRACT
Despite the advances and positive results in the pharmacological treatment of heart 

failure, heart disease is progressive and in addition to unfavorable ventricular remode-
ling, there is also pathological remodeling of the cardiac electrical system, leading to 
the appearance of conduction disorders, supraventricular arrhythmias and ventricular 
arrhythmias, which alone or associated forms contribute to impaired cardiac perfor-
mance, greater clinical instability and a greater risk of sudden death from ventricular 
arrhythmias and death due to progression of the heart failure. Alongside the advances 
in pharmacological therapy, there has also been great evolution in artificial cardiac stim-
ulation devices, with the development of the implantable defibrillator to abort ventricular 
arrhythmias and the multisite pacemaker to promote ventricular resynchronization. Despite 
the scientific evidence, there are still difficulties in the clinical consolidation of the use 
of these devices in the last fifteen years, due to important gaps in indications, patient 
selection, implantation techniques, complications and cost-effectiveness, which will 
be considered and discussed in this article, particularly in light of modern and current 
treatment of heart failure.

Keywords: Heart Failure; Cardiac Resynchronization Therapy Devices; Bundle – Branch Block.
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INDICAÇÕES DE CARDIODESFIBRILADOR 
IMPLANTÁVEL (CDI) EM PACIENTES COM 
DISFUNÇÃO VENTRICULAR.

A morte súbita cardíaca (MS), é responsável por 40 a 50% 
dos óbitos dos portadores de disfunção ventricular e ocorre 
principalmente nos pacientes mais estáveis, enquanto que 
a morte por insuficiência cardíaca (IC) progressiva ocorre 
mais frequentemente nos pacientes instáveis e em classes 
funcionais avançadas.1-3 A MS ocorre frequentemente na 
ausência de sintomas prévios, como palpitações, pré-sincope 
ou síncope, sendo encontrada com uma frequência de seis 
a nove vezes maior nos portadores de insuficiência cardíaca 
em relação à população geral.2,3

Por definição a morte súbita cardíaca é um evento fatal 
e inesperado, que ocorre dentro de uma hora do início dos 
sintomas, sendo causada mais frequentemente por taqui-
cardia ventricular e/ou fibrilação ventricular em pacientes 
com doença cardíaca estrutural e principalmente naqueles 
com fração de ejeção reduzida.1,2 A devastadora maioria dos 
pacientes acometidos por uma morte elétrica não sobrevivem 
ao primeiro episodio de parada cardíaca, com mortalidade 
de 10% por minuto, visto que estes eventos acometem a 
maioria dos pacientes fora do ambiente hospitalar e com 
pouca probabilidade de receber uma desfibrilação ventricular 
em tempo hábil.1-3 Se recuperado da morte súbita, o paciente 
apresentará um elevado risco de recorrência do evento, 
principalmente no primeiro ano após o episódio inicial. 

Os maiores preditores de risco para MS são a presença de 
doença cardíaca estrutural, presença de disfunção ventricular, 
principalmente a decorrente de infarto do miocárdio da parede 
anterior do ventrículo esquerdo, existindo uma relação direta 
entre a gravidade da disfunção ventricular e o risco de morte 
súbita, principalmente quando a fração de ejeção se encontra 
inferior a 35%.1,2  Algumas  tentativas de prevenção de morte 
súbita com drogas antiarrítmicas na década de oitenta se 
mostraram falhas e até mesmo prejudiciais com o aumento 
de risco de morte, principalmente com as drogas que atuavam 
em canais iônicos.4 A amiodarona, a única droga antiarrítmica 

Figura 1. Evolução do CDI: do conceito até os estudos randomizados na precenção da morte súbita. 

específica  disponível, foi adequadamente avaliada com este 
propósito em um grande ensaio clínico randomizado e não se 
mostrou superior ao placebo e reduzir o risco de morte súbita 
em pacientes com miocardiopatia isquêmica e não isquêmica.5 
Portanto, na ausência de drogas antiarrítmicas efetivas, se 
verificou um grande investimento no desenvolvimento e moder-
nização do cardiodesfibrilador implantável (CDI).6-8 Houve uma 
longa jornada no desenvolvimento e na validação terapêutica 
do CDI na prática clínica.8 (Figura 1) Na década de sessenta 
surgiu o conceito do dispositivo e testado em estudos experi-
mentais, na década de setenta se investiu no desenvolvimento 
do dispositivo para humanos e no início dos anos oitenta foi 
realizado o primeiro implante em humano. Em 1985 com es-
tudos pequenas séries de casos e de pequenas coortes de 
pacientes o FDA aprovou o dispositivo. Posteriormente, no início 
dos anos noventa vieram os estudos observacionais sobre o 
benefício do CDI frente às drogas antiarrítmicas disponíveis na 
época. No final da década de noventa surgiram os primeiros 
estudos randomizados comparando o CDI versus drogas 
antiarrítmicas na prevenção de morte súbita em pacientes 
de altos risco (prevenção secundária) e em 2000 iniciam os 
estudos de prevenção primária.7,8 Na evolução, houveram 
progressos importantes, com modernização e incorporação 
de softwraes mais sensíveis e algoritmos específicos para 
identificação de arritmias ventriculares e programação de 
terapias mais apropriadas e miniaturização do dispositivo.7,8 
(Figura 2) A geração moderna de aparelhos CDI monitora con-
tinuamente o ritmo cardíaco (telemetria), disponibiliza suporte 
de marcapasso para bradiarritmias e reconhece episódios de 
taquicardia e fibrilação ventricular, com ação de reconhecer 
e tentar interromper a taquicardia ou posterior terapia desfi-
brilação ventricular com choque endocárdico e consequente 
reversão das arritmias ventriculares. 6-8 Na década de 1990, 
vários estudos multicêntricos e randomizados documentaram 
a efetividade do CDI em reduzir o risco de morte súbita em 
pacientes de altíssimo risco (recuperados de morte súbita ou 
portadores de taquicardia ventricular sustentada (prevenção 
secundária) quando comparados as drogas antiarrítmicas 
disponíveis na época, particularmente a amiodarona.9, -12 
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Figura-1 :Evolução do CDI do conceito até os estudos Randomizados
na Prevenção da Morte Súbita
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Estes estudos de prevenção secundária, contemplaram 
na sua maioria pacientes portadores de miocardiopatia is-
quêmica que foram recuperados de morte súbita, ou que 
apresentassem taquicardia ventricular sustentada e também 
pacientes com arritmias ventriculares complexas induzidas por 
estimulação ventricular programada no estudo eletrofisiológi-
co invasivo. A compilação dos quatro principais estudos de 
prevenção secundária, totalizando aproximadamente 2.500 
pacientes demonstrou uma redução de risco relativo médio 
de morte de 36% (p=0,09).13 A despeito de várias limitações, 
estes estudos suportam a evidência de que a terapia com 
CDI está plenamente indicada na prevenção secundária de 
morte súbita e com custo efetividade aceitável e as diretrizes 
internacionais são concordantes com a indicação de CDI 
na prevenção secundária de morte súbita, com Grau de 
recomendação classe I e nível de evidência A para pacientes 
com disfunção ventricular, sintomas de IC e fração de ejeção  
≤ a 35% quando se apresentam com: história de parada 
cardíaca recuperada, fibrilação ventricular, ou taquicardia 
ventricular sustentada.14 Nesta indicação, devemos excluir os 
pacientes muito idosos e com pouca expectativa de vida em 
um ano devido a outras comorbidades graves. Ressaltamos 
que o subgrupo de pacientes para prevenção secundária de 
morte súbita, representam um percentual muito pequeno, 
menos de 5% dos pacientes com disfunção ventricular na 
prática clinica.1,3,6 A maioria dos pacientes com disfunção 
ventricular não se apresentam com critérios de indicação 
para prevenção secundária, assim, são portanto, potenciais 
candidatos para indicação do CDI para a prevenção primária 
de morte súbita.1,2,7 

Os potenciais candidatos a prevenção primária de morte 
súbita são os pacientes com fração de ejeção ≤ 35% e em 
classe funcional II e III.14,15 No contexto da prevenção primá-
ria, dois estudos, multicêntricos  randomizados  avaliaram o 
impacto do CDI na prevenção da morte súbita.5,16 O estudo 
MADIT II randomizou 1232 pacientes, com miocardiopatia 
isquêmica, com disfunção ventricular importante e  fração 
de ejeção ≤ 35% em um período ≥ 40 dias após o infarto 
do miocárdio. Os pacientes foram randomizados em uma 
taxa de 3:2 para receber CDI (742 pts) ou tratamento clínico 

otimizado (490 pts), 70% dos pacientes se encontravam em 
classe funcional I e II. Os pacientes foram acompanhados 
por um período médio de 20 meses, neste período, 105 
(14,9%) pacientes que receberam CDI morreram, comparado 
com 97 (19,8%) no grupo de tratamento clínico, com uma 
redução de risco relativo de morte de 31% em favor do CDI 
(OR=0,69; p=0,016).16 Cabe ressaltar que neste estudo não 
dispúnhamos do tratamento medicamentoso atual e mais de 
50% dos pacientes tinham o seu tratamento considerado não 
otimizado. O segundo estudo multicentrico e randomizado 
que avaliou o impacto do CDI na prevenção primária de morte 
súbita foi o SCD-HeFT.5 Neste estudo, foram randomizados 
2521 pacientes, com insuficiência cardíaca sintomática, em 
classes funcional II (70%) e III (30%), fração de ejeção ≤ 
35% e com miocardiopatia isquêmica (52%) e 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). Na randomização, 
69% dos pacientes estavam em uso de betabloqueador e 
85% recebiam antagonistas do sistema renina angiotensina 
e baixa taxa de uso do antagonista da aldosterona. O ob-
jetivo primário do estudo foi a morte por qualquer causa. 
No  segmento médio de 45,5 meses foram observados 244 
(29%) mortes no grupo placebo, 240 (28%) no grupo com 
amiodarona e 182 (22%) no grupo que recebeu CDI. Os 
grupos placebo e amiodarona não se mostram diferentes 
na evolução (p=0,53). Entretanto, quando comparado com 
os grupos placebo e com a amiodarona a terapia com CDI 
promoveu uma redução do risco relativo de morte na ordem 
de 23% (OR: 0,77; p=0,007) e redução de risco absoluto 
de 7,2%. Os resultados foram semelhantes para ambas às 
etiologias e curiosamente os benefícios do CDI só foram 
observados após o primeiro ano de randomização e não se 
observou redução de mortalidade com o implante do CDI 
nos pacientes em classe funcional III. Cabe ressaltar ainda, 
que no contesto da prevenção primaria de MS com CDI na 
miocardiopatia isquêmica o estudo randomizado DINAMIT 
não demonstrou nenhum benefício do CDI em fase precoce 
(< 40 dias) após infarto do miocárdio.17 Com os resultados 
positivos dos estudos MADIT II e SCD-HeFT, as diretrizes 
internacionais  passaram  a considerar a indicação de CDI 
na prevenção primaria com grau de recomendação I e nível 
de evidência A: para pacientes com miocardiopatia isquê-
mica após pelo menos 40 dias após o infarto do miocárdio, 
com fração de ejeção ≤ 35%, em classe funcional II ou III 
com terapêutica clinica otimizada e com expectativa de vida 
superior a um ano. A recomendação IB: para pacientes com 
miocardiopatia não isquêmica, com fração de ejeção ≤ 35%, 
classe funcional II ou III, com tratamento clinico otimizado e 
com expectativa de vida superior a um ano.14 

No contexto da miocardiopatia não isquêmica, um estudo 
recente (DANISH) randomizou 1116 pacientes para implan-
te de CDI versus tratamento clinico otimizado e após um 
seguimento médio de cinco,seis anos, o CDI não reduziu a 
mortalidade total (HR: 0.87; 95% CI: 0.68 to 1.12; p = 0.28).18 
Este resultado negativo do implante de CDI na miocardio-
patia de etiologia não isquêmica indica que precisamos 
melhorar a estratificação desta população antes da tomada 
de decisão de implantar ou não o CDI.19 Nesta população, 

Figura 2. Evolução tecnológica do cardiodesfibrilador a partir do primeiro 
dispositivo implantado para a nova geração com minituarização e 
softwares com alta precisão.

1st device 1980
289 g, 150 cc, 22 mm

2010 device
72 g, 30,5 cc, 9,9 mm
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devemos melhorar a estratificação do risco de MS incorpo-
rando a informação da ressonância  magnética, visto que a 
presença de fibrose de moderada a grande extensão tem 
se destacado como fator independente de risco de morte 
súbita nesta população e tem se associado à um benefício 
mais palpável do CDI na miocardiopatia não isquêmica.20 

Outra recomendação importante é não implantar o CDI antes 
de pelo menos seis meses de terapêutica farmacológica 
otimizada da IC para os portadores de miocardiopatia não 
isquêmica, visto que após a otimização do tratamento 20 a 
30% dos pacientes apresentam melhora da sua fração de 
ejeção e passam a não ter benefício do CDI.19,21 

As análises de custo-efetividade do CDI na prevenção pri-
mária são importantes e provavelmente este procedimento na 
prevenção primária de MS não tem se mostrado custo-efetivo 
a longo prazo mesmo nos EUA e na Europa.22 Neste contexto 
a maioria dos países europeus não adotaram formalmen-
te a recomendação das diretrizes.19 No nosso país, a custo 
efetividade deste procedimento é ainda mais desfavorável e 
fica evidente, que existe pouca ou nenhuma possibilidade de 
incorporação das recomendações dos consensos e diretrizes 
internacionais para indicação de CDI na prevenção primária 
pelo seu custo muito elevado num cenário de medicina pública, 
o que nos obriga a tentar identificar os pacientes mais jovens 
e de mais alto risco. A despeito do risco mínimo do implante, 
a colocação do dispositivo CDI acarreta vários problemas que 
merecem atenção. Na análise do banco de dados nacional 
de readmissões hospitalares dos Estados Unidos, na qual 
foram incluídos 70.223 procedimentos de implante inicial de 
dispositivos de estimulação cardíaca a taxa de readmissão 
hospitalar em 30 dias foi de 12% e com custos elevadíssimos 
para o sistema de saúde.23 A infecção ocorre em 2 a 4% dos 
casos e geralmente é necessário a retirado do dispositivo e 
eletrodos. O implante do CDI está associado á uma piora 
na qualidade de vida devido a presença de múltiplas visitas 
hospitalares em decorrência de choques inapropriados, isto 
pode acarretar piora na qualidade de vida do paciente e causar 
alterações psicológicas importantes com ansiedade, depressão 
e pânico, merecendo inclusive apoio psicológico.24 Defeitos de 
fabricação dos dispositivos tem sido verificado, o que implica 
na necessidade de vigilância e checagem constantes dos 
parâmetros programados por profissionais especializados e 
experientes.25 Uma preocupação maior é a possibilidade de 
o CDI aumentar o risco de internação hospitalar por piora do 
quadro sintomático da insuficiência cardíaca. Neste contexto 
foram avaliados retrospectivamente e tardiamente a frequência, 
progressão, causas e consequências da IC após o implante do 
CDI na população do estudo MADIT II.26 Os objetivos principais 
do estudo foram a ocorrência do primeiro episódio de inter-
nação por IC; recorrência de hospitalização por IC e todas as 
causas de morte. Foram avaliados a relação dos eventos com 
os tipos de estimulação (uni ou bicameral) e com a presença 
de choques apropriados ou inapropriados. Na evolução, dos 
1218 pacientes, 253 (21%) foram hospitalizados por IC pelo 
menos uma vez (primeiro evento), sendo 169 (23%) nos 736 
portadores de CDI versus 84 (17%) no grupo de 482 do grupo 
tratamento convencional (HR 1,39 95% IC(1,06–1,82 e p=0,02). 
Hospitalização por IC após a randomização ocorreu em ele-
vada frequência tanto nos pacientes com eletrodo unicameral 
(22,4%) como nos bicameral (24,9%) quando comparados 

com o tratamento convencional (17,4%; p=0,03). Observou-se 
também que a recorrência de internação por IC foi significan-
temente maior nos pacientes que receberam CDI em relação 
ao grupo com tratamento medicamentoso (HR: 1,58, IC 95% 
1,28 – 1.95 e p<0,001). Em análise multivariada, ficou evi-
dente que a internação durante o estudo quase quadruplicou 
todas as causas de mortalidade (HR 3,86 IC 95% (2,71-5,31), 
p<0,001). A alocação para o grupo CDI esteve associada à 
aumento significante de 39% no risco de uma primeira interna-
ção por IC e de 58% no risco de re-internações. Uma análise 
de regressão bi-modal também revelou um aumento de 60% 
no risco de internação hospitalar recorrente por IC, com taxa 
anual estimada de hospitalização de 25% no grupo CDI contra 
16% no grupo tratamento convencional(p=0,004). Após um 
choque apropriado, o risco de um primeiro episodio de des-
compesção e recorrência estava aumentado em 90% e 74% 
respectivamente.26 A despeito das limitações de um estudo 
retrospectivo, o estudo tem implicações significativas, visto que 
o desenvolvimento de IC é o maior determinante de morte em 
pacientes com disfunção ventricular. Neste estudo, o benefício 
conferido pelo CDI em prolongar a vida, redução do risco de 
morte de 31%, esteve associado a um aumento significativo 
de 39% no numero de eventos por IC, piora na qualidade de 
vida, maior risco de morte com as internações hospitalares e 
elevando ainda mais o custo financeiro desta terapêutica.23,26 

Portanto, o CDI parece transformar o risco de morte súbita 
em um maior risco de internações por IC e talvez influenciar 
o mecanismo de morte do paciente na evolução, reduzindo 
o risco de morte súbita e aumentando o risco de morte por 
progressão da IC, comprometendo de certa forma os benefí-
cios do CDI, sendo verificado a mesma sobrevida em um ano, 
após a primeira hospitalização por IC entre os pacientes que 
receberam CDI bicameral (72%) e os pacientes em tratamento 
clinico sem CDI (71%).22,26 Outra implicação importante está 
relacionada à custo-efetividade do CDI na prevenção primária 
de morte súbita, visto que o aumento nas taxas de interna-
ções na evolução compromete seriamente as análises de 
custo-efetividade realizadas em um período precoce.22 Estes 
achados indicam a necessidade de se dar máxima atenção 
em otimizar o tratamento clínico para IC, principalmente com 
beta bloqueador, inibidores do sistema renina angiotensina 
aldosterona nos pacientes que recebem CDI. Vale ressaltar 
que o tratamento otimizado da IC com betas bloqueadores 
promoveu uma redução relativa de risco de morte súbita em de 
42% nos principais estudos clínicos randomizados. No estudo 
MADIT II, a terapêutica de betabloqueador com implante de 
CDI esteve associada a significante redução na necessidade 
de terapia com CDI para taquicardia ou fibrilação ventricular, 
redução de 56% no risco de morte súbita, redução do risco 
de internação por descompensação da IC (p<0,001).19 No 
estudo SCD-HeFT, os pacientes randomizados para receber 
o CDI que estavam em uso de beta bloqueador tiveram uma 
redução no risco de morte súbita de 32%, enquanto os pa-
cientes que receberam CDI e não usavam betabloqueador 
a redução de risco foi apenas de 8% (p<0,007).5 Portanto, 
existe necessidade absoluta de otimizar o tratamento da IC 
com betabloqueador em pacientes que recebem implante 
de CDI, fato este frequentemente negligenciado na prática 
clínica. O antagonista da aldosterona eplerenone avaliado 
no estudo (EFESUS) em pacientes pós infarto do miocárdio 
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demonstrou precocemente e de forma significativa redução 
no risco de morte súbita.27,28

Recentemente, o estudo PARADGM demonstrou signi-
ficativa redução de morte súbita com o sacubitril/valsartana 
quando comparada ao enalapril em pacientes com fração de 
ejeção < 40%.29 Em análise recente comfrontado os bancos 
de dados de todos os estudos com impacto em redução de 
mortalidade na IC se documentou que a otimização do trata-
mento clínico atual tem sido acompanhada de uma redução 
expressiva nas taxas anuais de morte súbita em pacientes 
com insuficiência cardíaca, que era de 9% por ano na ocasião 
do estudo MADIT II e caiu para 3% no estudo PARADIGM, o 
que coloca em dúvida o real benefício do CDI na prevenção 
primária de morte súbita no contexto atual do tratamento mo-
derno e otimizado da insuficiência cardíaca.29 Neste cenário, 
entendemos que há a necessidade real de se reavaliar o papel 
do CDI na prevenção primária de MS frente ao tratamento 
farmacológico contemporâneo, principalmente no contexto 
de prevenção de MS na miocardiopatia não isquêmica.19,29

TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO 
VENTRICULAR (TRV)

Na evolução da disfunção ventricular, aproximadamente 
15 a 25% dos pacientes portadores de disfunção ventricular e 
insuficiência cardíaca (IC) apresentam QRS alargado (>120 
ms) mais frequentemente decorrente de bloqueio da condu-
ção pelo ramo esquerdo (BRE) e esta prevalência aumenta 
com a progressão do quadro de disfunção ventricular.30  
Na evolução da doença, a presença de BRE e o aumento 
na duração do QRS tem se mostrado um forte marcador 
de pior prognóstico, estando relacionado provavelmente 
a um maior comprometimento miocárdico pela doença e 
maior deterioração pela presença da não sincronia ou da 
dissincronia eletromecânica interventricular observada com 
frequência nesta condição.30,31 

Na presença de BRE, a ativação ventricular esquerda 
se faz através do septo pelo estimulo oriundo do ventrículo 
direito, resultando em um retardo significativo entre o início 
da contração ventricular direita e esquerda e com atraso nas 

aberturas e fechamentos das válvulas aórtica e mitral. Este 
retardo de despolarização determina a assincronia de contra-
ção interventricular que é responsável por alterações hemodi-
nâmicas e mecânicas que irão comprometer o desempenho 
ventricular esquerdo e determinar um impacto negativo na 
evolução dos pacientes com IC de fração de ejeção reduzi-
da.31 Pacientes portadores de disfunção ventricular esquerda, 
com BRE, a duração do QRS tem correlação positiva com a 
presença e grau de não sincronização elétrica e mecânica 
intra e interventricular. As consequências deletérias da não 
sincronização são redução do débito cardíaco, aumento do 
consumo de oxigênio, encurtamento do tempo de enchimento 
ventricular e favorecimento de insuficiência valvular mitral e 
remodelação desfavorável dos átrios e ventriculos.31,32 

O encurtamento do tempo de ativação ventricular com 
marca passo biventricular (estimulação simultânea dos ven-
trículos) sincronizando a contração bi-ventricular associado a 
um eletrodo atrial determina um melhor padrão de contração, 
melhor eficiência energética com redução do consumo de 
oxigênio, prolongamento do tempo diastólico com melhora 
da perfusão miocárdica e redução do refluxo mitral. Através 
destes efeitos hemodinâmicos benéficos, a TRV modula 
favoravelmente a ativação neuro-hormonal e o processo 
de remodelação ventricular, efeitos que podem implicar em 
redução de mortalidade.32 A partir deste conceito fisiopato-
lógico da dissincronia e suas consequências vários estudos 
foram conduzidos para se demonstrar benefícios da TRV na 
insuficiência cardíaca. (Figura 3) Os estudos observacionais 
iniciais demonstram efeitos benéficos da TRV em vários 
parâmetros clínicos e laboratoriais, como melhora da classe 
funcional, aumento da tolerância ao esforço, aumento de 
fração de ejeção, melhora do índice de performance mio-
cárdica, melhora de função diastólica e redução no grau de 
refluxo mitral, mas a despeito da melhora observada em vários 
parâmetros clínicos, nenhum destes estudos foi capaz de 
demonstrar redução de mortalidade com TRV.33,-35 Entretanto, 
estes estudos iniciais apresentam limitações metodológicas 
importantes como casuísticas pequenas, não randomização, 
intervenções não cegas, inclusão de diferentes etiologias, 

Figura 3. Evolução temporal dos estudos da Terapia de Ressincronização Ventricular.
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pacientes não otimamente tratados, com graus variados de 
duração do QRS para inclusão (variando de 120 a 180 ms) e 
com períodos curtos de acompanhamento (quatro a 48 sema-
nas).36  A despeito dos resultados positivos em parâmetros 
clínicos, hemodinâmicos e eletromecânicos estes estudos 
revelaram uma série de problemas. O local de posiciona-
mento do eletrodo no ventrículo esquerdo através da veia 
cardíaca posterior não é factível em 5 a 10% dos pacientes 
e falhas na capitação local do estimulo pode ser causada 
pela presença de fibrose transmural no local do implante do 
eletrodo, comprometendo o limiar de estimulação e facilitando 
a falência  tardia de captura o que ocorre em 5 a 10% dos 
casos. Estes estudos também permitiram a documentação 
de que 30 a 40% dos pacientes não se beneficiavam da TRV 
os “não respondedores.”36,37 

Conhecendo as limitações dos estudos anteriores, foi 
conduzido o estudo CARE-HF38 que diferiu dos anteriores 
por randomização de uma casuística maior e incluir nos 
critérios de seleção, ao lado do distúrbio da condução, a 
documentação pela ecocardiografia da assincronia de con-
tração nos pacientes com duração do QRS < a 150 ms. O 
estudo foi multicêntrico, internacional, randomizado, avaliou 
813 pacientes e comparou os efeitos da ressincronização 
ventricular frente ao tratamento farmacológico otimizado e 
avaliando as complicações cardíacas e morte em pacientes 
com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo (fração de 
ejeção ≤ 35%), insuficiência cardíaca em classes funcionais 
III e IV, com duração de QRS ≥150 ms e presença de dis-
sincronia de contração na ecocardiografia para os pacientes 
com QRS de 120 a 149 ms. O objetivo primário do estudo 
foi a avaliação de eventos combinados de mortalidade total 
por qualquer causa e/ou hospitalização não planejada por 
um evento cardiovascular maior. Os objetivos secundários 
foram frequência de hospitalizações por insuficiência cardíaca, 
qualidade de vida e função ventricular. Num segmento médio 
de 29 meses se verificou uma redução relativa de risco para 
os eventos combinados (morte ou hospitalização) de 37% 
(p<0,001). Também se verificou resultado positivo na redução 
de 46% hospitalização por IC (p<0,001), melhora de qualidade 
de vida, maior tolerância ao esforço, maior fração de ejeção, 
redução de cavidade ventricular e redução da área de re-
gurgitação mitral.38 Os benefícios foram idênticos para os 
pacientes com cardiopatia isquêmica e não isquêmica. Este 
estudo se diferenciou dos demais por demonstrar redução 
de mortalidade com a utilização TRV em um grupo selecio-
nados de pacientes com insuficiência cardíaca. A diferença 
em relação aos estudos anteriores poderia ser atribuída a 
um critério mais rigoroso de seleção dos pacientes, asso-
ciando a documentação da dissincronia de contração (que 
é corrigida pela ressincronização), para os pacientes com 
QRS inferior á 150 ms e provavelmente uma população mais 
grave e com maior probabilidade de eventos. Em uma análise 
de evolução tardia do estudo CARE-HF os benefícios da TRV 
em redução de mortalidade foram mantidos.39 Com os re-
sultados do estudo deste estudo as diretrizes internacionais 
passou a recomendar a TRV no tratamento da insuficiência 
cardíaca com grau de recomendação I e nível de evidencia 
A para pacientes com as seguintes características: Insufici-
ência cardíaca sintomática em classe funcional III e IV am-
bulatorial, em ritmo sinusal, com tratamento farmacológico 

otimizado, fração de ejeção ≤ 35%, diâmetro diastólico > 
55 mm e QRS ≥120ms. Os pacientes em classe funcional 
IV estáveis em nível ambulatorial teriam indicação com nível 
de evidência B.40 A TRV não deve ser indicada para pacientes 
em classe funcional IV instáveis e nem para os pacientes 
assintomáticos. Também não deve ser considerada uma 
alternativa ao tratamento farmacológico, pelo contrário, a 
mesma só deve ser considerada após um período mínimo 
de três a seis meses de tratamento farmacológico otimizado, 
principalmente com os betabloqueadores, visto que essa 
droga é capaz de promover a ressincronização ventricular 
mecânica em pacientes com QRS mais estreitos. Também 
não existe evidência suficiente para justificar a sua indicação 
em pacientes com QRS estreito, fibrilação atrial e em porta-
dores de bloqueio de ramo direito.41,42 Com a consolidação 
dos benefícios da TRV pelo estudo CARE-HF em pacientes 
em classe funcional II e III e com fração de ejeção ≤ a 35%, 
o mesmo critério exigido para indicação de CDI para pre-
venção primária de MS passou a se considerar de forma 
quase que automática que poderia haver um benefício maior 
se os dois dispositivos fossem associados (combo) em todos 
os pacientes com indicação da TRV. O estudo MADIT-CRT43,44 
avaliou 1.850 pacientes pouco sintomáticos  (classe functional 
I ou II, FE<30%) com QRS > 130 ms e com taxa de rando-
mização de 3:2 para receber TRV+CDI (1089 pacientes) ou 
um CDI isolado (731 pacientes), os objetivos primário foram 
qualquer evento de IC ou mortalidade total. Durante 2.4 anos 
de seguimento o grupo TRSV+CDI teve 41% na taxa de 
eventos relacionados à insuficiência cardíaca e sem diferença 
no risco de morte por todas as causas, evidenciando que o 
benefício foi do ressincronizador e não do CDI. Na mesma 
linha o estudo RAFT45 randomizou 1798 pacientes com FE< 
30, classe functional II e III, com QRS>120 ms e com objetivo 
primário de avaliar morte por qualquer causa ou hospitalização 
por IC. No seguimento de 40 meses observou-se uma menor 
taxa de eventos no grupo TRV+CDI (905 pacientes) quando 
comparado ao grupo CDI isolado. Da mesma forma a redução 
de eventos deveu-se mais aos efeitos da ressincronização 
que reduziu a morbidade da IC e melhorou a função ventri-
cular, reduzindo mortalidade por IC e anulando o efeito do 
CDI na redução de morte súbita. Cabe ressaltar que o grupo 
CDI+TRS apresentou um aumento significativo de efeitos 
adversos. O estudo COMPANION, com 1.800 pacientes, foi 
o único que avaliou comparativamente a TRV isolada contra 
a TRV+CDI em um dos braços do estudo, neste braço do 
estudo não verificou vantagens desta associação dos dis-
positivos quando comparado ao braço da TRV isolada.46 
Ainda nesta linha, alguns registros não demonstraram supe-
rioridade da combinação dos dispositivos TRV+CDI, mas 
apontaram para uma maior taxa de complicações precoces 
e tardias e custo-efetividade desfavorável com a combinação 
dos dispositivos.47,48 Em análises detalhadas de todos estes 
estudos se verifica que o paciente com muita fibrose ventri-
cular (miocardiopatia isquêmica) tem maior probabilidade 
de benefício do CDI e menor potencial para ser um bom 
respondedor a TRV. Ao contrário, o paciente com maior 
probabilidade de ser um bom respondedor a TRV com pouca 
fibrose (miocardiopatia não isquêmica) não tem potencial 
para se beneficiar do CDI, visto que a melhora da fração de 
ejeção pela TRV reduz o risco de MS e anula o efeito do CDI. 

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2020;30(2):218-25

INDICAÇÕES DE ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: CARDIODESFIBRILADOR 
IMPLANTÁVEL E TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO VENTRICULAR



224

Portanto, as evidências atuais não justificam a associação 
automática dos dispositivos no contexto da indicação primária 
da TRV. A despeito de consistentes evidências dos benefícios 
da ressincronização na morbidade e mortalidade da insufi-
ciência cardíaca, esta modalidade terapêutica apresenta 
várias limitações e algumas questões não resolvidas que 
dificultam a sua implementação na prática clinica. A terapêu-
tica tem pouca abrangência, pois só poderá beneficiar no 
máximo 15 a 20% dos pacientes das clínicas de insuficiência 
cardíaca que preenchem todos os critérios de indicação. Por 
outro lado, a despeito de uma criteriosa seleção de pacientes 
para a indicação da TRV existe uma taxa elevada (20-30%) 
de não respondedores.36,37 Requer equipe com experiência 
na sua implantação e um segmento rigoroso com ecocar-
diografista experiente para melhor ajuste do intervalo AV e 
tempo diastólico para se obter benefícios do procedimento. 
Falhas no implante e perda tardia do limiar de estimulação 
também são problemas em 10 a 15% dos pacientes e requer 
monitoração frequente para reajustes ou reposicionamento 
de eletrodo. Outra grande limitação da TRV é constante 
presença dos chamados “não respondedores” que neces-
sitam serem identificados para se evitar desperdício na in-
dicação do procedimento.37 O critério de indicação baseado 
em duração do QRS ≥ 120ms deverá ser reconsiderado, 
visto que 30% dos pacientes com BRE não apresentam 
dissincronia mecânica quando avaliados pelos métodos de 
imagem, deixando claro que dissincronia elétrica não neces-
sariamente indica dissincronia mecânica, também tem se 
encontrado dissincronia mecânica na ausência de dissincronia 
elétrica (QRS estreito).33 Se é muito difícil identificarmos pre-
viamente o não respondedor à TRV podemos tentar identificar 
os pacientes com maior probabilidade de resposta, são 
preditores de resposta positiva as seguintes vaiáveis; sexo 
feminino, miocardiopatia não isquêmica, QRS >150 ms, 

ritmo sinusal, ausência de fibrose transmural no sitio de 
implante do eletrodo, classe funcional II e III e ausência co-
morbidades importantes.33

Quando analisamos os estudos com resultados positivos 
e as meta análises verificamos que significante redução 
de risco de eventos só se verifica em pacientes com QRS 
alargado pelo bloqueio de ramo esquerdo e com duração 
de QRS acima de 150 ms, indicando que os pacientes com 
bloqueio de ramo direito ou com duração de QRS inferior a 
150 ms não tem benefícios da ressincronização.41,42 Essas 
informações sugerem que o eletrocardiograma ainda deve ser 
o melhor método de diagnóstico complementar para seleção 
dos candidatos a TRV. A despeito de não estar contemplado 
nas diretrizes, achamos que uma criteriosa caracterização da 
dissincronia mecânica inter e intra ventricular com a utilização 
das técnicas modernas de ecocardiografia com Doppler 
tecidual é um pré requisito fundamental para se obter o  
máximo benefício da TRV nos pacientes com insuficiência 
cardíaca.49 Outro ponto de relevância na seleção dos pacien-
tes e a quantificação e transmuralidade da área fibrótica no 
locar de implante do eletrodo ventricular esquerdo condição 
esta que deve ser avaliada pela ressonância magnética na 
seleção dos pacientes para implante da TRV.49 Avanços com 
eletrodos multipolares e a possibilidade de estimulação do 
feixe de his tem sido preconizadas para reduzir as taxas de 
não respondedores, são promissoras mas ainda carecem 
de uma avaliação mais consistente em estudos mais sólidos 
e de longo prazo.49 
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