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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA
REVISTA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de
São Paulo (Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo) é o órgão
oficial de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado
de São Paulo (SOCESP). Trata-se de uma publicação trimestral, com previsão de 120 páginas por edição, e indexada no
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde) e no Latindex (Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal).
Cada edição abrangerá dois temas distintos, selecionados a critério da Diretoria de Publicações. Cada tema incluirá
no máximo seis artigos. Em todas as edições serão convidados
dois editores, um para cada tema. Editores convidados e autores
devem adequar os artigos às Normas para Publicação, evitando-se prejuízo às fases de produção editorial e de produção gráfica.
1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de
São Paulo adota as Normas de Vancouver (Uniform Requirements for Manuscript Submitted to Biomedical Journals – revisão em julho/2010), organizadas pelo International Committee
of Medical Journal Editors: “Vancouver Style” (http://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
1.1 Cada artigo deverá ter até 20 páginas, incluindo as referências, respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm
nas laterais da página e 3,5 cm nas bordas superior e inferior), e deverá ser digitado em Times New Roman, tamanho
10, e espaçamento entre linhas de 1,5. Poderão ser inseridas
até 4 ilustrações, considerando figuras, fotografias, gráficos
e/ou tabelas, e até 50 referências. As exceções serão analisadas pelos editores.
1.2 O uso de abreviaturas, mesmo as consagradas, deverá ser
evitado.
1.3 O texto deverá ser digitado sem formatações especiais.
1.4 As tabelas deverão ser digitadas no mesmo processador/
editor de texto utilizado para o restante do texto. Não serão
aceitas tabelas enviadas como imagem.
2 SEQUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO TEXTO
Somente serão considerados aptos à produção editorial os
artigos que se enquadrarem nas Normas para Publicação aqui
apresentadas, respeitando a seguinte disposição:
2.1 Primeira página
-Título do artigo em português.
-Nome(s) do(s) autor(es) por extenso.
-Instituição(ões) a que cada autor pertence.
-Nome do autor responsável pela correspondência e
endereço completo, incluindo endereço eletrônico.
2.2 Segunda página
-Resumo: até 250 palavras.
-Descritores: até 5 (obter os termos no “DeCS – Descritores em Ciências da Saúde”, disponível em: http://decs.bvs.br).
2.3 Terceira página
-Título em inglês.

vi
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-Abstract (resumo em inglês): até 250 palavras.
-Descriptors: até 5 (obter os termos no DeCS – versão
em inglês).
2.4 Quarta página e demais
-Corpo do texto: organizado em intertítulo, subtítulo,
etc.
3 ESTILO E FORMATO DAS REFERÊNCIAS
3.1 As referências devem ser citadas quando efetivamente
consultadas e numeradas, no corpo do texto, em formato sobrescrito, respeitando a ordem de entrada no texto.
3.2 Incluir até 50 referências relevantes.
3.3 Exemplos de referências.
Artigo de revista com até 6 autores, citar todos os autores
Pahl E, Seghal R, Chystolf D, Neches WH, Webb CL, Duffy
CE. Feasibility of exercise stress echocardiography for the
follow-up of children with coronary involvement secondary
to Kawasaki. Circulation. 1995;91(1):122-8.
Artigo de revista com mais de 6 autores, citar os seis primeiros autores seguidos de et al.
Yu CM, Fung JW, Zhang Q, Chan CK, Chan YS, Lin H,
et al. Tissue Doppler imaging is supervisor to strain rate
imaging and prost systolic shortening on the prediction of
reverse remodeling is both ischemics and nonischemics
heart failure after cardiac resynchronization therapy. Circulation. 2004;110(1):68-79.
Instituição como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Clinical
exercise stress testing: safety and performance guidelines.
Med J Aust. 1996;164(5):282-4.
Sem indicação de autoria
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J.
1994;84(12):15.
Volume com suplemento
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health
Prospect. 1994;102 Suppl 1:275-82.
Livro
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA.
Medical microbiology. 4th ed. Saint Louis: Mosby; 2002.
Capítulo de livro
Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark BL
Jr, editor. New frontiers in surgery. New York: McGraw
Hill; 1998.p. 55-64.
Monografias, dissertações e teses
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant
(MI): Central Michigan University; 2002. Takemura CK.
Correlação das variáveis geométricas de lesões coronárias
com achados ultra-sonográficas [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2003.
Eventos
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic programming. In: Foster
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming, EuroGP 2002: Proceedings of the 5th
European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr
3-5; Kinsdale, Ireland, Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.
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Material eletrônico
- Consultas na Internet:
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva.
Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em:
http://www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e
saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações.
In: 4º Congresso Brasileiro de Epidemiologia [on line];
1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de
Janeiro: ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível
em: http://www.abrasco.br/epirio98.
- Jornal:
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Globo,
Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br.
- Revista:
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases.
Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5].
Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
- Livro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for
asthma and allergies too. New York: Health On The Net
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from:
http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- Capítulo de livro quando o autor do capítulo é o mesmo
autor do livro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for
asthma and allergies too. New York: Health On The Net
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Available from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- Tese (livro no todo):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade
vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal
de São Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em:
http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio.
4 TABELAS E FIGURAS
4.1 Tabelas
As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário
para a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser
redundantes (repetindo informações já mencionadas no
corpo do texto), e devem ser numeradas por ordem de
citação. Devem ser apresentadas em páginas separadas, no
mesmo arquivo do texto, depois das referências, digitadas
em Word e configuradas em espaço duplo, sem linhas de

grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé
devem obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abreviações utilizadas devem ser definidas no rodapé da tabela.
4.2 Figuras
As figuras devem ser submetidas em alta resolução
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em
formato JPEG. As legendas das figuras devem constar em
páginas separadas, após as tabelas, e permitir sua perfeita
compreensão, independentemente do texto.
Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser explicitadas nas legendas.
5 ENVIO DO MATERIAL
O artigo completo, compreendendo texto, figuras/fotos/
gráficos e tabelas, deverá ser enviado unicamente via Internet
para o e-mail do editor responsável pelo tema para o qual o
autor foi convidado a escrever. O artigo deverá ser acompanhado por uma carta de submissão, em PDF, contendo uma
declaração do autor de que todos os coautores estão de acordo
com o conteúdo expresso no trabalho, explicitando a presença
ou não de conflito de interesses e a inexistência de problema
ético relacionado.
Atenção: Solicitamos aos autores a elaboração de um
teste de múltipla escolha relativo ao assunto abordado em
seus respectivos artigos. Esse material será disponibilizado no
website www.socesp.org.br, como contribuição ao programa
de educação médica continuada destinado a nossos leitores.
6 DIREITOS AUTORAIS
Após o aceite do artigo e previamente à publicação, os
autores deverão encaminhar à SOCESP (socesp@socesp.org.
br), em PDF, a seguinte declaração escrita e assinada, inclusive
pelos coautores:
O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos
os direitos autorais do artigo (título do artigo) à Revista da
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. O(s)
signatário(s) garante(m) que o artigo não infringe os direitos
autorais ou qualquer outro direito de propriedade de terceiros,
e confirma(m) que sua versão final foi revista e aprovada por
ele(s).
Todos os artigos publicados tornam-se propriedade permanente da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado
de São Paulo e não podem ser publicados sem o consentimento
por escrito da Diretoria de Publicações.
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CARTA DO EDITOR CONVIDADO
Insuficiência cardíaca refratária
Prezados colegas,
A insuficiência cardíaca (IC) persiste sendo a principal causa de internação cardiovascular, associada
à sua elevada morbimortalidade e custos relacionados com seu tratamento, independentemente da fase de
apresentação.
Discutiremos, neste capítulo, a IC na sua fase mais avançada, denominada IC refratária. A abordagem
diagnóstica, estratificação prognóstica e seu tratamento serão detalhados, com abordagem prática de colegas
com grande experiência no manejo do dia a dia destes pacientes.
Evidentemente, o tratamento de escolha e definitivo da IC refratária persiste sendo o transplante
cardíaco, que será discutido com detalhes, reforçando seus resultados impactantes no tratamento da doença.
No entanto, os clínicos e cardiologistas precisam estar familiarizados com a moderna abordagem destes
pacientes, no que se refere ao tratamento do choque cardiogênico, abordagem do manejo da disfunção de
ventrículo direito, comumente presente na apresentação clínica, tanto como a síndrome cardiorrenal, que
quando instalada confere um pior prognóstico e aumento do tempo de internação hospitalar.
Abordaremos, também, o tema da assistência ventricular com dispositivos mecânicos, que começam
a ser indicados aos nossos pacientes, e que abrirão grandes perspectivas de tratamento, tanto para ponte para
transplante, para recuperação ou até a chamada terapia de destino para pacientes não elegíveis ao transplante,
porém, em fase refratária e de difícil controle da doença.
Espero que aproveitem esta leitura e que a experiência de renomados especialistas em IC de nossa
Sociedade possa ajudá-los a tratar estes pacientes que sofrem da doença em fase refratária.
Abraços,
Fernando Bacal
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Insuficiência cardíaca refratária. Qual o momento da indicação
cirúrgica?
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A insuficiência cardíaca é motivo de grande preocupação da comunidade
científica e das autoridades da área da saúde pública em todo o mundo.
Devido à sua elevada incidência e prevalência, apesar da moderna farmacointervenção, a mortalidade de pacientes em classes III-IV da New
York Heart Association (NYHA) pode atingir até 50% em cinco anos. O
tratamento de eleição para pacientes com insuficiência cardíaca congestiva
em estágios avançados de disfunção ventricular é o transplante cardíaco.
Entretanto, o insuficiente número de doadores, assim como restrições clínicas, representam fatores limitantes. Como opção a essa restrição, além da
revascularização do miocárdio foram idealizados procedimentos cirúrgicos
alternativos, como a cardiomioplastia, a ventriculectomia parcial esquerda
e o uso do Mitral Clip. A revascularização do miocárdio precedida da
identificação de viabilidade miocárdica, realizada de forma isolada, pode
ser associada ao remodelamento ventricular. A viabilidade miocárdica
deve ser documentada por métodos capazes de identificar fibrose, músculo
hibernado e remodelado. Recentemente, o estudo STICH, que incluiu pacientes com disfunção ventricular grave, FEVE ≤ 35%, demonstrou que o
benefício do tratamento cirúrgico foi semelhante ao do tratamento clínico.
Uma opção temporária em casos refratários ao tratamento farmacológico
e que, após compensados, poderiam ser considerados candidatos a uma
intervenção cirúrgica alternativa ou ao transplante cardíaco, é o emprego
de dispositivos de assistência circulatória mecânica. A técnica de Batista,
baseada na redução do raio do ventrículo esquerdo com redução do estresse
da parede ventricular e consequente melhora da fração de ejeção, não foi
reprodutível em diversas séries de casos. O emprego percutâneo do “Mitral
Clip” ainda não dispõe de evidências que justifiquem seu amplo emprego
na prática clínica. Diante da falência do tratamento recomendado pelas
diretrizes, habitualmente obtido pelas medidas não farmacológicas, e por
meio da moderna farmacointervenção, exceto pelo transplante cardíaco, a
revascularização do miocárdio isolada ou combinada com a reconstrução
ventricular, ainda parece ser a melhor alternativa cirúrgica para pacientes
com disfunção ventricular de etiologia isquêmica.

Refractory heart failure. The best moment of surgical
indication?

Descritores: disfunção ventricular, insuficiência cardíaca/
cirurgia, revascularização miocárdica.

Descriptors: heart failure/surgery, myocardial revascularization,
ventricular dysfunction.
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Heart failure is a major concern of the scientific community and the
authorities of public health worldwide. Due to its high incidence and prevalence, in spite of modern pharmacotherapy, the mortality of patients in
III-IV New York Heart Association (NYHA) classes can reach up to 50%
in five years. The treatment of choice for patients with congestive heart
failure in advanced stages of ventricular dysfunction is heart transplantation. However, the insufficient number of donors and clinical restrictions
represent limiting factors. Alternatively to this restriction, in addition to
myocardial revascularization procedures were developed as alternative
surgical cardiomyoplasty, partial left ventriculectomy and Mitral Clip.
Myocardial revascularization preceded by the identification of myocardial
viability, held in isolation may be associated with ventricular remodeling.
Myocardial viability must be documented by methods capable of identifying fibrosis, muscle hibernating and remodeled. Recently the STICH
study, which included patients with severe ventricular dysfunction,
LVEF ≤ 35%, showed that the benefit of surgical treatment was similar
to the clinical treatment. A temporary option for cases refractory to drug
treatment and that after offsetting could be considered candidates for
surgery or an alternative to heart transplantation, is the use of mechanical
circulatory assist devices. The Batista technique based on the reduction
of the radius of the left ventricle with reduced ventricular wall stress and
consequent improvement in ejection fraction was not reproducible in
several series of cases. The use of percutaneous “Mitral Clip” does not yet
have evidence to justify their widespread use in clinical practice. Given
the failure of the treatment recommended by guidelines, is obtained by
non-pharmacological measures, either through modern pharmacotherapy,
except for heart transplantation, coronary artery bypass surgery alone or
combined with ventricular reconstruction, still seems to be the best surgical option for patients with ventricular dysfunction of ischemic etiology.

Supervisor de cardiologia clínica HCor, Staff da seção de coronariopatias do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Doutorado em
Medicina USP.
Endereço para correspondência:
Ricardo Pavanello. Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 123. São Paulo - SP. CEP: 04004-030.
E-mail: rpavanello@uol.com.br
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A

insuficiência cardíaca é motivo de grande preocupação
da comunidade científica e das autoridades da área da
saúde pública em todo o mundo, devido à sua elevada
incidência e prevalência1-3. A mortalidade de pacientes, em
classe funcional avançada (New York Heart Association -NYHA
- III-IV), apesar da moderna farmacointervenção, pode atingir
50% em cinco anos4. No Brasil, as doenças cardiovasculares
lideram as causas de morte, sendo a insuficiência cardíaca descompensada responsável por significante número de admissões
hospitalares por cardiopatias5.
Para o adequado tratamento da insuficiência cardíaca,
observadas as recomendações das diretrizes e a boa prática clínica, devemos lançar mão desde as medidas não farmacológicas,
nem sempre bem implementadas, até o adequado emprego do
arsenal terapêutico disponível ao manuseio clínico dos pacientes,
principalmente aqueles em classes funcionais III e IV da NYHA.
No estudo SHIFT, por exemplo, apenas 26% dos pacientes estavam utilizando a dose alvo de betabloqueador e
56% estavam em uso de 50% da dose alvo dessa classe, o que
caracteriza inadequação do tratamento, o que pode acarretar
falsa refratariedade ao mesmo6.
Embora o tratamento de eleição para pacientes com
insuficiência cardíaca congestiva refratária ao tratamento medicamentoso seja o transplante cardíaco, o insuficiente número de
doadores, assim como restrições clínicas e aspectos psicossociais
ainda representam, em nosso meio, importantes fatores limitantes.
Como opção a essa restrição, além da revascularização
do miocárdio foram idealizados procedimentos cirúrgicos
alternativos, como a cardiomioplastia e a ventriculectomia
parcial esquerda, associados à plastia valvar mitral, alguns já
abandonados pelos maus resultados imediatos ou tardios6-18.
Identificar e remover o mecanismo causal da disfunção
ventricular tem importante papel na modificação da história
natural de pacientes com insuficiência cardíaca refratária e em
classe funcional III e IV (NYHA).

Revascularização do miocárdio
A revascularização do miocárdio em pacientes com
disfunção ventricular sistólica de origem isquêmica deve ser
precedida pela identificação anatômica de doença arterial
coronária com leito distal passível de revascularização e da
presença de isquemia reversível (Figura 1), conforme os critérios recomendados pela Diretriz Brasileira de Insuficiência
Cardíaca Crônica19 descritos na Tabela 1.
A revascularização do miocárdio pode ser realizada de forma
isolada, entretanto, muito frequentemente é associada a técnicas de
remodelamento ventricular. Estudos demonstraram que a cirurgia
de revascularização miocárdica pode ser realizada com mortalidade
de aceitável em pacientes com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) comprometida19,20. A cirurgia de revascularização
miocárdica sem remodelamento cirúrgico foi durante longo tempo
indicada com base nos resultados do Coronary Artery Surgery Study
(CASS) e em outras séries menores com o objetivo de reverter a
disfunção ventricular gerada pelo músculo hibernado21,22.

Figura 1. Avaliação de viabilidade miocárdica pela medicina nuclear
miocárdica comprovando miocárdio hibernado em parede anterosseptal.

A viabilidade miocárdica pode ser documentada por
variados métodos, que podem ser empregados isoladamente
ou em combinação. Essa metodologia, embora passível de
algumas críticas quanto a sua sensibilidade e especificidade, é
capaz de identificar fibrose, músculo hibernado e remodelado,
nos pacientes com miocardiopatia isquêmica. Por outro lado,
a estratégia conservadora otimizada pode ser comparável ao
procedimento cirúrgico mesmo em pacientes com viabilidade
miocárdica23-26.
Recentemente, o estudo STICH, que incluiu 1.212
pacientes com disfunção ventricular grave, FEVE ≤ 35%,
demonstrou que o benefício do tratamento cirúrgico foi semelhante ao do tratamento clínico em pacientes com doença coronariana e IC27. Subestudo do STICH, que analisou pacientes
com músculo viável submetidos à revascularização miocárdica
versus tratamento clínico, e comparou a reconstrução cirúrgica
ventricular adicionada à revascularização miocárdica também
não demonstrou diferenças significativas entre os grupos estudados28,29. As indicações de revascularização miocárdica na
insuficiência cardíaca com disfunção ventricular sistólica são
descritas na Tabela 2.

Assistência circulatória mecânica
Uma opção temporária em casos refratários ao tratamento farmacológico e que após compensados poderiam ser
considerados candidatos a uma intervenção cirúrgica ou ao
transplante cardíaco, é o emprego de dispositivos de assistência
circulatória mecânica. O uso desses dispositivos tem sido indicado no tratamento do choque cardiogênico e na manutenção
da condição circulatória30,31.
Os estudos REMATCH e HEARTMATE II demonstraram benefícios no emprego de dispositivos de assistência
mecânica implantável em relação à sobrevida e à qualidade
de vida de pacientes com disfunção ventricular grave32-34. O
dispositivo de fluxo contínuo no registro INTERMACS (Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support)
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Tabela 1. Investigação da cardiopatia isquêmica no paciente com insuficiência cardíaca e disfunção sistólica.
Classe de Recomendação
I

IIa

Indicações

Nível de Evidência

Coronariografia no paciente com IC e angina típica

B

Coronariografia no paciente com IC, sem angina, com fatores de risco para DAC
ou com história de IAM

C

Métodos de avaliação não invasiva de isquemia (eco estresse, medicina nuclear ou
RMC) em paciente com IC, sem angina típica, com fatores de risco para DAC ou
com história de IAM

B

Métodos de avaliação não invasiva de viabilidade miocárdica (eco estresse, medicina nuclear ou RMC) em paciente com IC com DAC considerados para revascularização miocárdica

B

Angiotomografia coronária para detecção de doença arterial coronária obstrutiva
em pacientes com fração de ejeção reduzida e baixa probabilidade ou intermediária
C
de DAC.
IC: Insuficiência Cardíaca; DAC: Doença Arterial Coronária; IAM: Infarto Agudo do Miocárdico; RNM: Ressonância Nuclear Magnética.

Tabela 2. Indicações de revascularização miocárdica na insuficiência cardíaca com disfunção ventricular sistólica.
Classe de Recomendação

Indicações

Nível de Evidência

I

Revascularização do miocárdio em pacientes com disfunção ventricular esquerda
e lesão obstrutiva significativa do tronco da artéria coronariana esquerda ≥ 50%,
ou equivalente de tronco com área isquêmica importante (estenose > 70% proximal
em artérias descendente anterior e circunflexa)

B

IIa

Revascularização do miocárdio em pacientes com disfunção ventricular esquerda
com anatomia favorável e angina com sintomatologia importante restritiva às atividades usuais ou isquemia significante documentada

B

foi associado à sobrevida de um ano em 74%. Os melhores
resultados foram obtidos em casos com: piora progressiva da
IC, dependência prolongada de inotrópicos e IC recorrente
avançada caracterizando refratariedade ao tratamento clínico34,35. As recomendações para implante de dispositivos de
assistência circulatória mecânica estão descritas na Tabela 3.

Ventriculectomia Parcial Esquerda (VPE)
O princípio de Batista, inicialmente aceito em todo
o mundo como uma idéia promissora, baseava-se no fato de
que a redução do raio do ventrículo esquerdo poderia reduzir
o estresse da parede, melhorando a fração de ejeção e, consequentemente, corrigindo a relação entre massa e diâmetro
ventricular. Os resultados da técnica de Batista não puderam
ser reproduzidos em várias séries de casos, e embora não tenha
sido realizado nenhum estudo randomizado comparando a
ventriculectomia parcial com a reconstrução clássica do ventrículo esquerdo, indicada em casos de aneurismas de VE bem
definidos anatomicamente (Figura 2) ou com outras técnicas
cirúrgicas rotineiramente empregadas na época, a técnica foi
descontinuada na quase totalidade dos serviços de cirurgia
cardíaca12,36-39.

4
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Cirurgia da valva mitral e Mitral Clip
A insuficiência mitral secundária à insuficiência cardíaca pode comprometer o prognóstico dos pacientes com IC.
A dilatação do ventrículo esquerdo determina afastamento das
papilares, dilatação do anel e agravamento da função contrátil.
A correção dessa regurgitação por meio da plastia mitral foi
feita por Chen e divulgada por Bolling et al.41-43.
Em nosso meio, Buffolo et al. desenvolveram
uma técnica que, por meio do implante de uma prótese em
posição A-V, corrige a insuficiência mitral, remodelando o
anel mitral e restituindo o paralelismo dos músculos papilares18,44-46.
A quantificação da insuficiência mitral (moderada ou
grave) deve ser feita com realização de rotina do ecocardiografia transesofágico. Nos casos de insuficiência mitral leve a
moderada e com dessincronização ventricular, a ressincronização é a intervenção mais indicada46.
O emprego da técnica percutânea para a inserção
endovascular do “Mitral Clip” (Figura 3) ainda não dispõe
de evidências que justifiquem seu amplo emprego na prática
clínica47.
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Tabela 3. Indicação de Dispositivo de Assistência Circulatória Mecânica como Terapia de Destino na Insuficiência
Cardíaca Crônica Sistólica.
Classe de Recomendação

Indicações

Nível de Evidência

IIa

IC refratária na dependência de drogas inotrópicas por mais de duas semanas

B

Pacientes com VO2 pico ≤ 10 ml/Kg/min

B

Classe funcional IV persistente

B

Paciente com IC refratária e baixa expectativa de vida em decorrência de outras
III
comorbidades
IC: Insuficiência Cardíaca; VO2: consumo de oxigênio durante exercício máximo.

C

Figura 2. Grande aneurisma de parede anterior do ventrículo esquerdo.

Considerações finais
O tratamento ideal de pacientes com insuficiência cardíaca recomendado pelas diretrizes, obtido por meio da adoção
de medidas não farmacológicas, e do emprego da moderna
farmacointervenção, nem sempre é suficientemente capaz para
controlar os sintomas ou de promover melhora da qualidade
de vida. Nos portadores de grave disfunção ventricular ou nos
pacientes em classes funcionais mais avançadas, exceto pelo
transplante cardíaco, a revascularização do miocárdio isolada
ou combinada com a reconstrução ventricular, ainda parece ser
a melhor alternativa cirúrgica quando a disfunção ventricular
é de etiologia isquêmica48-53.
O momento ideal para indicação de procedimentos
cirúrgicos deve ser precedido pela chamada refratariedade às
drogas indicadas no tratamento da IC em pacientes nas classes III/IV da NYHA. É também prudente fazê-lo após termos
esgotado essa opção terapêutica, uma vez que algumas dessas
técnicas cirúrgicas descritas anteriormente têm elevada mortalidade. Também deve-se levar em consideração o fato de que
a IC compromete gradativamente, mas de maneira irreversível
e em muitos casos, a função renal e hepática.

Figura 3. Dispositivo para implante percutâneo “Mitral Clip”.

A hipertensão pulmonar, importante marcador de
mau prognóstico, e que está presente com muita frequência nos pacientes em classes III/IV (NYHA), também
deve ser monitorada, a fim de buscarmos o momento ideal
da indicação de cirurgia ou do transplante cardíaco, antes que
a mesma se eleve a ponto de tornar-se irreversível e por si só
determinar disfunção ventricular direita e sinais congestivos
mais intensos.
Finalmente, deve-se considerar a possibilidade em
casos com disfunções sistêmicas combinadas, consequentes à
falência ventricular, nos quais não haja indicação de transplante
cardíaco, de não substituirmos o cuidado paliativo por medidas
heroicas, sem fundamento científico comprovado, contrariando
as recomendações das diretrizes e a boa prática clínica.
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Episódios de descompensação são frequentes em pacientes com
insuficiência cardíaca e têm sido sistematicamente associados a pior
prognóstico. Em que pese o alto custo para o tratamento dos episódios de descompensação, os resultados de intervenções terapêuticas
têm se mostrado persistentemente negativos ou neutros e as taxas de
nova hospitalização e morte permanecem elevadas, podendo variar
de 30% a 60%. Com isto, novos alvos terapêuticos têm sido buscados e especial atenção tem sido dada às interações entre os sistemas
cardiovascular e renal. Apesar do reconhecimento da importância
epidemiológica e prognóstica da ocorrência de disfunção renal em
pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, e também de
todos os esforços empreendidos para a identificação de novos e mais
acurados métodos diagnósticos, ainda persistem grandes desafios
para o tratamento da síndrome cardiorrenal. Além da utilização de
medicações recomendadas para o tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca, como os betabloqueadores, inibidores da enzima
conversora da angiotensina e inibidores de receptor de angiotensina
II, e antogonistas da aldosterona, intervenções adicionais têm sido
testadas. O presente texto revê as principais estratégias atualmente
propostas para o tratamento desta condição clínica.
Descritores: insuficiência cardíaca/terapia, insuficiência renal/
terapia, solução salina hipertônica.

Cardiorenal

syndrome treatment in heart failure hard

to control

The occurrence of renal dysfunction is common during
episodes of acute decompensated heart failure, and is found
in up to 64% of patients at hospital admission; importantly,
historical analysis indicates that the mean creatinine level at
admission has risen in the last decades. Different mechanisms
related to this change over time have been proposed.
Despite the recognition of the epidemiological and prognostic
relevance of the occurrence of renal dysfunction in patients
with decompensated heart failure, and all the efforts directed
to the prospection of novel and more accurate methods
for the diagnosis, few specific intervention are currently
for the prevention of renal dysfunction in this setting. Most
of what is used at bedside is based on experimental data
or on data derived from other clinical conditions. We will
briefly review the general approaches currently available,
and some specific interventions currently proposed or under
investigation.
Descriptors: heart failure/therapy, hypertonic, renal
insufficiency/therapy, saline solution.
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pisódios de descompensação são frequentes em
pacientes com insuficiência cardíaca e têm sido sistematicamente associados a pior prognóstico. Em que pese o
alto custo para o tratamento dos episódios de descompensação,
os resultados de intervenções terapêuticas têm se mostrado
persistentemente negativos ou neutros1-5 e as taxas de nova
hospitalização e morte permanecem elevadas, podendo variar
de 30% a 60%6. Com isto, novos alvos terapêuticos têm sido
buscados e especial atenção tem sido dada às interações entre
os sistemas cardiovascular e renal.
Sabe-se que a ocorrência de disfunção renal durante
episódio de descompensação de insuficiência cardíaca é evento comum, podendo ser encontrada em até 63,6% dos casos
no momento da internação hospitalar7. Além de frequente, a
disfunção renal é evento precoce e dá-se mais comumente nos
primeiros 3 dias de internação. Acredita-se que tem ocorrido
aumento de sua incidência, já que a análise de dados históricos
mostra que a creatinina média aferida no momento da internação hospitalar passou de 1,46 mg/dl em 1987 para 1,62 mg/dl
em 20028. Dados provenientes de estudos prospectivos mostram
que a incidência de disfunção renal em pacientes internados
por insuficiência cardíaca pode chegar a 29,5% em 6 meses9.
A ocorrência de disfunção renal em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada tem grande valor prognóstico
e está relacionada a aumento do tempo de internação10, aumento
do número de complicações11, aumento de custos hospitalares12 e aumento no risco de morte durante a hospitalização13,
persistindo este risco aumentado por prazo de até 5 anos14.
Contudo, vale ressaltar que tais achados demográficos podem
variar significativamente na dependência das características da
população estudada e da definição de disfunção renal adotada.
Deve-se lembrar que associações epidemiológicas
podem não guardar relação causal e que existência relação de
causa-efeito entre piora da função renal e aumento de mortalidade ainda é questão incerta. Condições como diabetes e
hipertensão arterial podem servir de ligação epidemiológica
entre a insuficiência cardíaca e a insuficiência renal. Além disto,
sugeriu-se que estas duas condições não constituam entidades
clínicas independentes, mas sim manifestações de uma mais
ampla forma de dano vascular associado ao envelhecimento.
Nestas circunstâncias, diferentes estratégias têm sido
propostas para a prevenção e tratamento da disfunção renal em
pacientes com insuficiência cardíaca. Neste artigo, revisaremos
as principais estratégias de tratamento da chamada síndrome
cardiorrenal.

Definições
Pacientes portadores de insuficiência cardíaca que
experimentam redução da função renal apresentam frequentemente determinadas características clínicas como a presença
e de sinais indicativos de hipervolemia, oligúria e resistência
à ação de diuréticos, num conjunto de manifestações referido
frequentemente como síndrome cardiorrenal. Uma definição de
síndrome cardiorrenal foi proposta como disfunção afetando os

rins e o coração, de forma aguda ou crônica, em tal sorte que a
disfunção ocorrida em um dos órgãos determina ou contribui
para a disfunção do outro, e uma categorização em cinco tipos
foi proposta14. Apesar de tal classificação poder ser de utilidade para discriminar-se pacientes com diferentes mecanismos
fisiopatológicos, ela inclui dentro de uma mesma definição
grupo muito heterogêneo de pacientes e contribui em pouco
para um diagnóstico, que permanece difícil na prática clínica
e cujo tratamento é ainda incerto.
Outros autores têm proposto a utilização de critérios,
como o AKIN e RIFLE; entretanto, deve-se levar em conta que
tais critérios são derivados essencialmente de coortes de pacientes com condições clínica muito diversas, incluindo pacientes
em pós-operatório cardiovascular, pacientes queimados e após
transplante hepático e de medula óssea internados em unidade de
terapia intensiva. A transposição deste tipo de categorização para
pacientes com insuficiência cardíaca deve ser feita com cautela.

Aspectos da fisiopatologia
Pacientes com insuficiência cardíaca frequentemente
apresentam condições clínicas predisponentes para o surgimento de disfunção renal, tais como hipertensão arterial,
diabetes mellitus e doença aterosclerótica. Nestas condições,
pequena agressão ao parênquima renal pode determinar grande
variação funcional. Uma das formas de agressão é a instabilidade hemodinâmica que pode ocorrer durante episódio agudo
de descompensação. Além do baixo débito cardíaco, capaz
de determinar hipofluxo renal e queda na taxa de filtração
glomerular, outros mecanismos têm sido estudados. Recente
estudo prospectivo não encontrou associação entre diferentes
medidas hemodinâmicas obtidas por cateterismo da artéria
pulmonar e a concentração de creatinina; a única exceção foi
a pressão de átrio direito, sugerindo que a congestão venosa
sobre o parênquima renal possa ter papel importante15. Nesta
mesma direção têm apontado outros estudos que mostram associação de disfunção renal com hipertensão intra-abdominal,
especialmente na presença de ascite. Os mecanismos propostos
são em grande parte extrapolações de estados clínicos análogos e incluem compressão direta do parênquima10, elevação
da pressão venosa renal11, edema intersticial16 e aumento da
resistência vascular renal12.
Além dos eventos hemodinâmicos, a hiperativação neurohumoral sistêmica, em especial dos eixos renina-angiotensina-aldosterona e do sistema simpático são capazes de influenciar
negativamente na função renal. O aumento do tônus simpático,
assim como a liberação de angiotensina II, determinam aumento
da reabsorção de sódio no túbulo proximal17. Com isto, há menor
carga de sódio a chegar ao túbulo distal, o que limita o mecanismo
de escape para o efeito retentor de sódio da aldosterona. A vasoconstrição sobre a arteríola eferente induzida pela angiotensina II
modifica o balanço de forças no capilar glomerular no sentido de
favorecer a reabsorção de sódio, em decorrência de redução da
pressão hidrostática e aumento da pressão oncótica. Desta forma,
as catecolaminas e a angiotensina são capazes de aumentar a
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reabsorção de sódio no túbulo proximal por ação direta sobre o
epitélio tubular, bem como por vasoconstrição renal; estes efeitos
são ainda amplificados pela aldosterona, capaz de aumentar a
reabsorção de sódio no túbulo distal. De maneira inversa, o rim
também é fonte importante da hiperativação neuruhomoral, sendo o aparelho juxtaglomerular o seu principal mediador; tanto a
estimulação beta-adrenérgica sobre os rins, assim como a menor
carga de sódio a chegar à mácula densa são potentes estímulos
para a ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona. Além
disso, com o edema do parênquima renal pode ocorrer elevação
da pressão intersticial e venosa em virtude do limite imposto pela
cápsula; a hipertensão renal pode servir como estímulo direto
para a ativação dos sistemas renina-angiotensina-aldosterona e
simpático. Especula-se que tais modificações funcionais renais
sejam acompanhadas também de modificações estruturais, já que
a hiperativação neurohumoral pode determinar também sobre os
rins fenômenos como apoptose, necrose e fibrose do parênquima.
Algumas das medicações correntemente utilizadas para
o tratamento da insuficiência cardíaca descompensada podem
de maneira similar determinar prejuízo à função renal. Foram
especialmente estudadas as drogas inibidoras do eixo renina-angiotensina-aldosterona (capazes de determinar vasodilatação
da arteríola eferente e queda da pressão de filtração), bem como
as medicações diuréticas. Apesar de matéria ainda controversa,
autores têm relatado presença de hipovolemia em pacientes com
insuficiência cardíaca descompensada, estado possivelmente
relacionado ao uso excessivo de diuréticos18.

Marcadores da função renal
Um dos marcadores mais utilizados na prática médica
é a creatinina sérica (Tabela 1). Considera-se que elevação
igual ou superior a 0,3 mg/dl tenha valor para o diagnóstico
de disfunção renal em pacientes com insuficiência cardíaca
descompensada e é esta a menor elevação de creatinina capaz
de indicar risco aumentado de morte hospitalar e prolongamento
da internação19. Entretanto, deve-se notar que pode haver hiato
de até 3 dias entre a ocorrência de lesão renal e a elevação da
creatinina; além disso, a influência de fatores como taxa produção variável e dependente do estado metabólico, secreção
por células tubulares renais, influência da idade, gênero, raça e
estado nutricional fazem com que o nível sérico da creatinina
não guarde relação linear com o ritmo de filtração glomerular
e limitam o uso da creatinina como marcador da função renal.
Por isso, outros marcadores da função renal têm sido propostos,
incluindo a albuminúria, isoforma1 da molécula de lesão renal
(kidneyinjurymolecule 1 - KIM1), N-acetil-β-D-glicosaminidase
(NAG), interleucina 18, cistatina C, lipocalina de neutrófilos
associada à gelatinase (neutrophilgelatinase-associatedlipocalin
- NGAL) e exossomas urinários.
A cistatina C é um inibidor da proteinase de cisteína produzido a taxa constante por todas as células nucleadas. Como é
filtrada livremente pela membrana glomerular e completamente
catabolizada no túbulo proximal, a presença de cistatina C na urina
pode ser resultado de disfunção tubular ou doença intersticial, ao
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Tabela 1. Marcadores da função renal.
Função Glomerular

Função Tubulointersticial

Creatinina

NAG

RFG

NGAL

Ureia

Interleucina 18

Cistatin C

KIM1

Albuminúria

FABP

Exossomas urinários
RFG: Ritmo de Filtração Glomerular; NAG: N Acetil Beta D
Glucosaminidase; NGAL: Lipocalina Associada a Gelatinase de
Neutrófilos; KIM: Kidney Molecule Injury; FABP: Fatty-Acids
Binding Protein.

passo que sua elevação no sangue marca disfunção glomerular. O
nível de cistatina C pode sofrer influência de doença tireoideana,
uso corticoides e estados inflamatórios. Em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, a cistatina C é marcador precoce
de disfunção renal, mesmo em pacientes com nível sérico de
creatinina dentro da faixa da mortalidade20.
A NGAL é uma proteína de 25 KDa encontrada em
grânulos de neutrófilos ligada de maneira covalente à gelatinase. Faz parte da superfamília das lipocalinas e está envolvida
no transporte e sequestro de ferro. O nível sérico de NGAL
pode estar aumentado em estados inflamatórios crônicos, bem
como na anemia de doença crônica. A NGAL tem papel ativo
na embriogênese renal e no reparo renal em adultos. Algumas
horas após a ocorrência de dano ao parênquima renal pode ser
detectada transcrição do seu ácido ribonucleico mensageiro
em células tubulares do ramo ascendente espesso da alça de
Henle e duto coletor. Os níveis de NGAL elevam-se tanto no
sangue quanto na urina e têm pico em 24 horas. Poucos estudos
avaliaram a NGAL em pacientes com insuficiência cardíaca;
sabe-se que a ocorrência de disfunção renal esteve relacionada
a níveis elevados de NGAL na chegada, mesmo em presença
de creatinina normal; a elevação de NGAL esteve também
associada a pior prognóstico21.
É de se destacar que o papel preciso de cada um destes
biomarcadores na fisiopatologia da disfunção renal em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada ainda é pouco
conhecido e diferentes modelos fisiopatológicos de interação
entre os sistemas cardiovascular e renal têm sido propostos.
Dentre eles, encontram-se a concomitância de condições
predisponentes, influência de fatores hemodinâmicos, ação de
medicações e ativação de eixos neurohumorais. É provável
que a influência de cada um destes fatores seja variável nas
diferentes situações clínicas.

Intervenções terapêuticas
Apesar do reconhecimento da importância epidemiológica e prognóstica da ocorrência de disfunção renal em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, e também
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de todos os esforços empreendidos para a identificação de
novos e mais acurados métodos diagnósticos, ainda persistem
grandes desafios para o tratamento da síndrome cardiorrenal.
Descrevemos abaixo as principais estratégias para a prevenção
e tratamento desta condição.
Medidas gerais
Como discutido acima, grandes variações do estado
volêmico podem determinar redução do RFG; do lado hipovolêmico deste espectro, o RFG pode ser reduzido pela queda do
volume plasmático efetivo e consequente hipoperfusão renal.
De outro modo, pacientes hipervolêmicos podem ter prejuízo
da função renal devido à congestão venosa renal, redução da
pressão de perfusão renal ou compressão do parênquima renal.
Portanto, variações intensas e abruptas do estado volêmico
devem ser, ao máximo, evitadas. Neste sentido, o excesso
de terapia diurética tem sido visto como deletério e, de fato,
redução do estado volêmico foi descrita em pacientes com
insuficiência cardíaca crônica sob uso de terapia diurética.
Entretanto, sabe-se que elevações transitórias da creatinina
(possivelmente associadas à oscilação da pressão arterial e da
volemia) são comuns em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada e não parecem apresentar o mesmo valor
prognóstico que as elevações persistentes22.
Além disso, outras intervenções atualmente recomendadas para o tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca
podem ter efeitos agudos deletérios sobre a função renal.
Inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) e
bloqueadores de receptor de angiotensina podem reduzir a
pressão de filtração glomerular por induzir hipotensão arterial
sistêmica, bem como por determinar vasodilatação da arteríola
eferente. Apesar destas classes de medicação representarem um
dos pilares do tratamento atual de pacientes com insuficiência
cardíaca seu valor durante episódios de descompensação não
está claramente demonstrado; entretanto, as diretrizes atuais
recomendam a manutenção destas. A influência dos betabloqueadores sobre a função renal é bem menos estudada; estudo
sugeriu que os betabloqueadores estivessem associados à preservação da função renal em pacientes com RFG já reduzido
de base, mas não naqueles com RFG basal normal23; entretanto,
estes achados aguardam maior confirmação. Finalmente, estudos retrospectivos têm sugerido que a espironolactona possa
elevar os níveis de creatinina24, que deve ser usada om cautela
em pacientes com RFG reduzido.
Como em outras condições de agravamento da função
renal, o uso de anti-inflamatórios é contraindicado e a injeção
de contraste endovenoso durante procedimentos invasivos deve
ser feita com grande cautela, na ausência de outras opções
terapêuticas ou diagnósticas.
Intervenções específicas
Estatinas - dados derivados de estudos com doença
renal crônica sugerem25 e análise retrospectiva de ensaios clínicos com pacientes com insuficiência cardíaca também tem

sugerido possível efeito benéfico das estatinas sobre a função
renal26. Além disso, meta-análise sugeriu que estas drogas
poderiam atenuar o declínio do RFG e da porteinúria27. Entretanto, deve-se ter em mente que estudos em pacientes com
insuficiência cardíaca não demonstraram efeitos benéficos das
estatinas sobre desfechos maiores28,29. Portanto, mesmo que as
estatinas possam ter efeito benéfico sobre a função renal de
pacientes com insuficiência cardíaca avançada, é improvável
que haja efeito significativo sobre o prognóstico.
Antagonistas de receptor A1 da adenosina - a estimulação dos receptores A1 de adenosina presentes na arteríola
eferente do glomérulo é capaz de determinar redução do fluxo
sanguíneo renal e queda da filtração glomerular; além disso, por
ação em receptores presentes em células no túbulo proximal,
ocorre aumento da absorção de sódio e de água. Antagonistas
de receptores de adenosina, como a aminofilina e a teofilina,
foram utilizados em pacientes com insuficiência cardíaca, mas
efeitos arritmogênicos limitaram o uso. Recentemente, foi
testado o efeito da rolofilina como agente protetor da função
renal em pacientes com insuficiência cardíaca aguda, mas os
resultados não demostraram efeito benéfico da rolofilina nestas
condições30.
Inibidores da xantina oxidase - dados derivados de
modelos clínicos e experimentais sugerem que os inibidores da
xantina oxidase possam ter efeitos benéficos sobre o miocárdio
de pacientes com insuficiência cardíaca, por levar a aumento
da disponibilidade de adenosina trifosfato. Em pacientes com
doença renal crônica, o uso de alopurinol esteve associado à
redução de eventos cardiovasculares e aumento do ritmo de
filtração glomerular31,32. Entretanto, os efeitos do alopurinol
para prevenção ou tratamento de disfunção renal de pacientes
com insuficiência cardíaca ainda são desconhecidos.
Simpatectomia renal - a hiperativação do sistema
simpático é dos principais mecanismos para a ocorrência de
hipertensão arterial, insuficiência renal e insuficiência cardíaca.
Recentemente, foram desenvolvidos sistemas de ablação do
sistema simpático renal por cateteres capazes de emitir ondas
de radiofrequência e implantados por via percutânea até a luz
das artérias renais. Este tipo intervenção foi testado com sucesso
em pacientes com hipertensão arterial resistente33 e a função
renal permaneceu inalterada. Alguns ensaios clínicos estão
em curso para avaliar a segurança e eficácia da denervação
renal em pacientes com insuficiência cardíaca avançada e os
possíveis efeitos deste tipo de estratégia sobre a função renal
ainda são desconhecidos.
Dopamina - foi demonstrado que a infusão de dopamina
em dose baixa (4-5 mg kg-1min-1) é capaz de determinar vasodilatação renal enatriurese, efeitos mediados por receptores alfa-1
e alfa-2 no túbulo próximal, ramo ascendente espesso da alça de
Henle e ductos coletores corticais34. Com base nestes achados
experimentais, sugeriu-se que o uso de dopamina pudesse ter
efeitos clínicos benéficos. Meta-análise de 61 ensaios clínicos
com 3.359 pacientes de risco para ocorrência de disfunção renal
e que foram randomizados para receber dopamina ou placebo
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mostrou que a infusão da droga esteve associada a aumento
de 24% do volume urinário, redução de 4% do nível sérico de
creatinina e elevação de 6% do ritmo de filtração glomerular35.
Em pacientes com insuficiência cardíaca avançada também
demonstrou-se associação entre uso de dopamina e aumento do
fluxo plasmático renal e do ritmo de filtração glomerular. Além
disso, em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada
a combinação de dopamina em dose baixa com furosemida
em dose baixa mostrou ser tão efetiva quanto a furosemida
em dose alta em termos de aumento do volume urinário com
menor taxa de piora da função renal36. Entretanto, tendo em
vista demonstração de efeito pró-arrítmico dos inotrópicos
e associação com prognóstico em longo prazo, os efeitos da
dopamina como medida de renoproteção em pacientes com
insuficiência cardíaca avançada ainda são indeterminados.
Diuréticos - apesar de existirem poucos dados obtidos
de ensaios clínicos prospectivos, os diuréticos são considerados como uma das principais medicações para o tratamento
de pacientes com insuficiência cardíaca avançada na presença
de fenômenos congestivos. Preocupações a respeito do uso de
diuréticos envolvem a ocorrência de ototoxicidade, hipocalemia
e hipovolemia induzida por diuréticos, condições que tornam-se
particularmente importantes na presença de hipotensão arterial,
disfunção ventricular direita, elevação da pressão abdominal
e uso de diuréticos em altas doses. Neste sentido, sugeriu-se
que uma estratégia de renoproteção pode ser derivada do uso
de doses baixas de diuréticos infundidas de forma contínua.
Diferentes estratégias de infusão de diuréticos foram testadas
em ensaio clínico37 que alocou pacientes com insuficiência cardíaca descompensada para receber furosemida administrada por
via venosa ou da forma de bolus ou de maneira contínua; além
disso, a dose de furosemida era variável, podendo os pacientes
receber alta ou baixa dose por qualquer uma dos modos de
infusão. O estudo não encontrou diferença significativa entre a
infusão continua ou em bolus e mostrou que a furosemida em
alta dose foi tão segura quanto a furosemida em baixa dose,
apesar de ter determinado maior perda de peso e aumento do
volume urinário.
Peptídeo natriurético tipo B humano recombinante
- drogas como o neseritide são capazes de determinar vasodilatação pulmonar e sistêmica e promover natriurese e diurese
e estudos iniciais sugeriram potencial efeito benéfico para o
tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada e resultados contraditórios sobre a função renal.
Estudo recente mostrou alguns benefícios clínicos com uso
de neseritide e efeito neutro sobre a função renal; entretanto, a
medicação esteve associada a maior taxa de hipotensão arterial.
Estes achados não dão fundamento ao neseritide como estratégia renoproterora para pacientes com insuficiência cardíaca
avançada. Estudos com moléculas similares, como o caperitide,
ainda encontram-se em andamento.
Sensibilizadores de canal de cálcio - esta classe de
drogas, que inclui o levosimendan, são inotrópicos capazes
de determinar vasodilatação arterial de venosa por ativação de

12
22(4).indb 12

canais de potássio ATP-sensíveis, com estudos experimentais
sugerindo efeitos benéficos sobre a função renal. Neste sentido, o uso de levosimendam quando comparado a dobutamina
melhorou o ritmo de filtração glomerular e aumentou o volume urinário38. Além disso, demonstrou-se que a infusão de
levosimendan estaria associada à melhora da função renal por
até 3 meses em candidatos a transplante cardíaco39. No ensaio
clínico LIDO40, o levosimendan reduziu mais notadamente a
creatinina em comparação a dobutamina. Entretanto, o uso do
levosimendan foi limitado por resultados de ensaio clínicos
mais recentes que não confirmaram vantagem do levosimendan comparado ao tratamento convencional de pacientes com
insuficiência cardíaca descompensada com ou sem choque41,42.
Deste modo, mesmo que o levosimendan possa ter melhor
efeito sobre a hemodinâmica renal, seu uso está limitado pela
ausência de benefícios em desfechos clínicos e maior risco de
hipotensão e de arritmias.
Ultrafiltração - este método tem sido proposto como
uma alternativa ao uso de diuréticos para se obter alívio de
fenômenos congestivos pulmonares e sistêmicos. A ultrafiltração consiste em circuito venovenoso extracorpóreo pelo qual
o sangue é impulsionado. Neste processo, água presente no
plasma passa por membrana semipermeável mobilizada por
diferença de pressão hidrostática; pequenos solutos também
passam pela membrana de ultrafiltração (como eletrólitos)
e são também removidos. Portanto, a UF promove retirada isotônica de líquido sem interferir com a concentração
plasmática de solutos de baixo peso molecular como sódio
e outras moléculas pequenas. A maior parte de benefício
clínico é derivada da contínua retirada de líquidos e melhora
dos fenômenos congestivos; entretanto, não ocorre correção
significativa da hiponatremia, uremia, hipo/hipercalemia ou
acidose/alcalose metabólicas.
O estudo UNLOAD43 comparou a ultrafiltração com o
uso de diuréticos em pacientes com insuficiência aguda descompensada; a UF determinou maior perda de peso e maior
perda de líquidos, além de ter sido associada à redução da taxa
de hospitalização. Entretanto, deve-se notar que pacientes com
hipotensão arterial, instabilidade hemodinâmica ou uso de
inotrópicos foram excluídos do estudo; além disso, não houve
melhora da hiperativação neuro-humoral para quantidades
equivalentes de líquido removido com as duas estratégias e
houve maior elevação da creatinina no grupo que recebeu UF,
ainda que a elevação tenha sido transitória.
Solução salina hipertônica - grande parte do conhecimento a respeito das soluções salinas hipertônicas vem de
modelos experimentais de choque hemorrágico e séptico11.
Nestas circunstâncias, o principal efeito da infusão aguda de
solução salina hipertônica (4ml/kg de NaCl 7,5%) decorre da
expansão do volume plasmático descrito em modelos animais
de choque hipovolêmico44. Em modelos experimentais de choque, a administração de solução salina hipertônica melhorou a
perfusão de tecidos por reduzir edema endotelial e promover
mudança do tamanho e forma de hemácias, achados atribuídos
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a seu efeito osmótico. Foi descrita, ainda, ação vasodilatadora
com aumento do fluxo sanguíneo para artérias coronárias, rins,
intestinos e músculo periférico, bem como efeito inotrópico
direto da solução hipertônica sobre a fibra miocárdica. Finalmente, efeito imunomodulador em modelos experimentais de
choque foi descrito45.
Em cardiopatas, o estudo dos efeitos da solução salina
hipertônica mostrou benefícios fisiológicos e ausência de efeitos colaterais maiores46. Em pacientes com insuficiência cardíaca, a infusão de solução relacionou-se a aumento do débito
cardíaco, redução da resistência vascular sistêmica47, e redução
do nível de marcadores da atividade inflamatória48. Como forma de manejo terapêutico de pacientes com descompensação
de insuficiência cardíaca, a solução hipertônica foi testada
em associação a alta dose de diuréticos. Nestas condições, a
infusão de solução salina hipertônica foi segura e associada a
aumento da natriurese, elevação do sódio sérico e redução do
BNP10,49. Estudo recente sugeriu que o uso de solução salina
hipertônica estivesse associado à redução da resistência a ação
de diuréticos e atenuação da disfunção renal em pacientes com
insuficiência cardíaca descompensada50.

Conclusões
Novos alvos terapêuticos têm sido buscados e especial
atenção tem sido dada às interações entre os sistemas cardiovascular e renal. Apesar do reconhecimento da importância
epidemiológica e prognóstica da síndrome cardiorrenal, e também de todos os esforços empreendidos para a identificação de
novos e mais acurados métodos diagnósticos, ainda persistem
grandes desafios para o tratamento desta síndrome.
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A Insuficiência Cardíaca (IC) refratária pode ser definida como
uma condição clínica crônica, com sintomas limitantes, acentuado
comprometimento hemodinâmico e elevada mortalidade. Nesse
contexto, a disfunção Ventricular Direita (VD) pode ser um aspecto clínico saliente, comumente dominando o quadro clínico.
Em contraste com a falência ventricular esquerda, a disfunção do
VD permanece praticamente ignorada, com escassas orientações
em diretrizes para o manejo dessa condição clínica. Um dos mais
importantes fatores determinantes da disfunção ventricular direita
neste cenário é o aumento da pós-carga ventricular direita devido
à hipertensão arterial pulmonar, que, por sua vez, é secundária
à congestão pulmonar venosa crônica atribuída à falência ventricular esquerda. Essa disfunção de VD possui forte correlação
com aumento da mortalidade. Apesar da falta de recomendações
nas diretrizes, é um conceito embasado em aspectos clínicos e
fisiopatológicos que o tratamento otimizado da IC esquerda é o
primeiro passo necessário no manejo da disfunção do VD. Não
existe terapia especificamente direcionada para o tratamento da
insuficiência cardíaca direita, mas a terapêutica recomendada para
o tratamento da disfunção do VE promove redução da pressão
capilar pulmonar, da pressão da artéria pulmonar e consequente melhora da disfunção do VD, sendo estes os pontos mais
efetivos do tratamento. O racional do tratamento da disfunção
do VD contempla três elementos da fisiologia cardiovascular:
a pré-carga, a contratilidade e a pós-carga. Além disso, novas
alternativas terapêuticas têm emergido, como inibidores de
fosfodiesterase-5, terapia de ressincronização e dispositivos de
assistência ventricular, mas que ainda carecem de estudos mais
amplos para a implementação na prática clínica.

Assessment and clinical management of right ventricular

Descritores: disfunção do ventrículo direito, insuficiência
cardíaca/terapia, mortalidade.

Descriptors: heart failure/therapy, mortality, right, ventricular
dysfunction.

dysfunction in advanced heart failure

Advanced Heart Failure (HF) can be defined as a chronic medical condition, with limiting symptoms, severe hemodynamic
impairment and high mortality. In this context, the Right Ventricular (RV) dysfunction can be a salient clinical aspect, and
commonly dominate the clinical scenario. In contrast to left
ventricular failure, RV dysfunction remains largely ignored, with
little recommendations in the guidelines for the management of
this condition. One of the most important determinants of right
ventricular dysfunction in this scenario is the increased right
ventricular afterload due to pulmonary arterial hypertension,
which is secondary to chronic pulmonary venous congestion
attributed to left ventricular failure. This form of RV dysfunction
is strongly correlated with increased mortality. Despite the lack
of recommendations in the guidelines, it is a concept based on
clinical and pathophysiological aspects that optimal treatment of
left ventricular failure is the first necessary step in the management of RV failure. There is no therapy specifically targeted for
the treatment of right heart failure, but the recommended therapy
for the treatment of LV dysfunction causes a reduction in pulmonary capillary wedge pressure, pulmonary artery pressure and
consequent improvement in RV dysfunction, which are the most
effective points of the treatment. The rational treatment of RV
dysfunction has three elements of cardiovascular physiology: the
preload, contractility and afterload. Furthermore, new therapies
have recently emerged such as phosphodiesterase-5 inhibitors,
cardiac resynchronization therapy and ventricular assist devices, but they still require further studies for implementation in
clinical practice.

1
Médico Assistente da Divisão de Cardiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP.
Mestre em Cardiologia, Médica Assistente da Divisão de Cardiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP.
3
Professor Associado da Divisão de Cardiologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP.
Endereço para correspondência:
Prof. Dr. Marcus Vinícius Simões. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Avenida dos Bandeirantes, nº 3900. Monte Alegre. Ribeirão Preto - SP. CEP: 14048-900.
E-mail: msimoes@fmrp.usp.br
2

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 22 — Nº 4 — Out—Nov—Dez — 2012

22(4).indb 15

15
10/01/2013 17:29:21

Schwartzmann PV et al./Avaliação e manejo clínico da disfunção de ventrículo direito na insuficiência cardíaca refratária
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4):15-25

A

Insuficiência Cardíaca (IC) refratária pode ser
definida como uma condição clínica crônica, não
necessariamente irreversível, caracterizada pela
progressão da doença para um estágio avançado, com sintomas
limitantes, grave comprometimento hemodinâmico, internações
frequentes e elevada mortalidade, a despeito do emprego de
terapêutica clínica otimizada1.
Nesse contexto, a disfunção ventricular direita pode ser
um aspecto clínico saliente, comumente dominando o quadro
clínico. Um dos mais importantes fatores determinantes da
disfunção ventricular direita neste cenário clínico é o aumento
da pós-carga ventricular direita devido à hipertensão arterial
pulmonar, que, por sua vez, é secundária à congestão pulmonar
venosa crônica atribuída à falência ventricular esquerda2.
Há dois conceitos importantes em relação à performance
do Ventrículo Direito (VD) nos pacientes com IC refratária que
necessitam ser definidos: a insuficiência do VD e a disfunção
do VD.
A insuficiência do VD é caracterizada por uma síndrome
clínica complexa, com manifestações clínicas secundárias às
alterações cardiovasculares funcionais e/ou estruturais com
impacto na capacidade de enchimento ou de ejeção do VD. As
manifestações clínicas da falência do VD3,4 podem ser divididas
em: 1-retenção hídrica, que pode levar a edema de membros
inferiores, ascite e anasarca; 2-redução da reserva sistólica ou
do débito cardíaco, com evolução para intolerância ao esforço
e fadiga e 3-arritmias atriais ou ventriculares.
Já a disfunção de VD refere-se a anormalidades de
enchimento ou contração do VD sem sinais ou sintomas de IC.
Muitos índices podem ser utilizados para descrever a disfunção
do VD. Alguns apresentam associação com o prognóstico
e com a gravidade da apresentação clínica, como presença
de regurgitação tricúspide, elevação de biomarcadores e
características eletrofisiológicas. Alguns principais marcadores
de disfunção do VD encontram-se na Tabela 1.

Causas
Os mecanismos e causas para a insuficiência ventricular
direita manifesta podem ser divididos em (vide Tabela 2)4:
a) sobrecarga pressórica ou de volume;
b) isquemia ou infarto;
c) processo miocárdico intrínseco;
d) limitação ao fluxo como estenose mitral;
e) defeito congênito complexo;
f) doença pericárdica
Em pacientes portadores de cardiomiopatia chagásica,
o envolvimento do VD é uma característica típica da doença e
foi descrito nos estágios iniciais da doença, com mecanismos
diferentes dos expostos acima5. O acometimento biventricular
é comum na insuficiência cardíaca secundária à doença de
Chagas, embora possam coexistir os mecanismos acima em
pacientes que evoluem para IC avançada.
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Prevalência da Hipertensão Pulmonar (HP)
e disfunção ventricular direita em pacientes
com

IC

A taxa de prevalência de HP em pacientes com IC
depende grandemente do perfil da população estudada, do
tempo de evolução da doença e da definição e do método
utilizados para o diagnóstico da HP. Um estudo da GrãBretanha com 1380 pacientes não selecionados, portadores de
IC sistólica recém-diagnosticada, mostrou prevalência de 7%
de HP pela ecocardiografia utilizando a definição de Pressão
de Artéria Pulmonar (PAP) > 45 mmHg6. Em contrapartida,
outros estudos mostram que a prevalência guarda correlação
positiva com a gravidade da doença; em 379 pacientes com
classe funcional II ou III da NYHA e FEVE < 35%, a HP
foi encontrada em 62,3% dos pacientes, embora neste estudo
tenha-se utilizado a definição de HP como PAP > 20 mmHg7.
Já a prevalência da disfunção do VD é difícil de ser
avaliada, principalmente dada a ausência de uma definição
universalmente aceita. Em recente estudo de 120 pacientes
portadores de IC com classe funcional III ou IV (NYHA), a
disfunção de VD, definida como dilatação ou hipocinesia do VD
acompanhando ou não manifestações clínicas de insuficiência
do VD, esteve presente em 42% dos pacientes8.

Fisiopatologia
A exposição crônica do VD à pós-carga elevada, usualmente associada à também elevada pré-carga secundária à
própria dilatação do VD e regurgitação tricúspide funcional,
determina a insuficiência sistólica desta câmara. A resposta
adaptativa do VD a diversas formas de agressão, como a isquemia miocárdica, a sobrecarga pressórica ou de volume, a doença
miocárdica intrínseca ou a constrição pericárdica é complexa e
depende de fatores como: o tipo e gravidade da lesão ou estresse
miocárdico, o tempo de início da doença (neonatos, crianças
ou idade adulta) e o tempo de evolução da doença (agudo ou
crônico)4 (Figura 1). Outros fatores importantes englobam a
ativação neuro-hormonal, alteração de expressão gênica e o
padrão do remodelamento ventricular, com interações múltiplas
entre esses diferentes fatores (Tabela 2)9.
A causa mais comum de disfunção do VD é a IC
esquerda crônica 4. Pacientes que apresentam disfunção
sistólica crônica do VE podem desenvolver Hipertensão
Pulmonar (HP) tanto passiva quando reativa. O aumento
das pressões de enchimento do VE, independentemente da
fração de ejeção, leva à hipertensão venosa pulmonar e HP
pós-capilar. Esse componente passivo da HP é reversível
após a normalização das pressões de enchimento do VE. No
entanto, exposição sustentada e excessiva à congestão venosa
pulmonar, frequente em pacientes com IC avançada, ocasiona
alterações estruturais e funcionais na árvore vascular pulmonar,
acometendo inicialmente os capilares e, posteriormente,
arteríolas e artérias10.
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Tabela 1. Marcadores selecionados de disfunção de ventrículo direito associados com o status clínico e prognóstico4.
Índices Sistólicos

•
•
•

FEVD
Alteração da área fracional do VD
Excursão planar sistólica do anel tricuspídeo

Hemodinâmica

•
•
•

Pressão do átrio direito
Índice cardíaco
Derivação pressão-tempo máxima

Índices de Doppler Tecidual

•
•

Aceleração isovolumétrica
Velocidade miocárdica sistólica e diastólica

Características eletrofisiológicas

•
•
•

Arritmias
Taquicardia ventricular induzida
Duração do QRS

Índices derivados de medidas de pressão-volume

•
•

Elastância ventricular
Trabalho sistólico recrutado por pré-carga

Dilatação do coração direito

•
•

Dilatação do VD absoluta ou relativa ao VE
Tamanho atrial direito

Neurohormônios e citocinas

•
•
•
•

BNP
Norepinefrina
Endotelina
Fator de necrose tumoral

Outros

•
•
•

Perfis de enchimento diastólico
Regurgitação tricúspide
Índice de performance miocárdica do VD

Tabela 2. Mecanismos e Causas Específicas da Insuficiência Cardíaca Direita4.
Sobrecarga Pressórica

Sobrecarga de Volume

IC esquerda (causa mais comum)

Regurgitação Tricuspídea

Outras causas de HP

Regurgitação Pulmonar

Obstrução da via de saída do VD

Defeito do septo atrial

Estenose pulmonar periférica

Anomalia do retorno venoso pulmonar

VD de dupla câmara

Ruptura do seio de valsalva no átrio direito
Fístula coronária para o átrio direito ou VD

VD sistêmico

Síndrome carcinoide

Isquemia ou Infarto

Processo Miocárdico Intrínseco

Infarto de VD

Cardiomiopatia ou IC

Isquemia pode contribuir para a disfunção do VD na doença coronária ou estados de sobrecarga de VD (especialmente sobrecarga
de pressão)

Displasia Arritmogênica do VD

Limitação do fluxo

Defeito Congênito Complexo

Estenose mitral

Anomalia de Ebstein

Estenose de veia cava superior

Tetralogia de Fallot

Valvulite reumática

Sepse

Transposição das grandes artérias
Dupla via de saída do VD com atresia mitral
Doença Pericárdica
Pericardite Constrictiva
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Figura 1. Fisiopatologia da Falência de VD. Adaptado de Haddad et al.4

Além disso, a disfunção endotelial é um fator predominante para redução do relaxamento da musculatura lisa
vascular pulmonar, com impacto nas alterações funcionais da
vasculatura pulmonar. Com o tempo, há o desenvolvimento de
alterações histológicas nessa vasculatura pulmonar, de modo
similar ao observado em pacientes com HP primária11.
Essas alterações na vasculatura pulmonar com o
consequente aumento da pós-carga Ventricular Direita levam,
inicialmente, ao remodelamento do VD com sua hipertrofia.
Com a progressão do quadro, a hiperresistência da vasculatura
pulmonar associando-se à insuficiência sistólica do VD
ocasionam a redução do débito cardíaco, levando à hipotensão
sistêmica e consequente isquemia e piora da perfusão tecidual do
VD. Fecha-se, então, um círculo vicioso, gerando agravamento
progressivo da contratilidade do VD12. Com a manutenção
dessa sobrecarga pressórica, há adicionalmente dilatação do
VD, aumento do estresse parietal e mudança da conformação
estrutural do VD, que assume uma forma mais esférica, com
desencadeamento de regurgitação tricúspide funcional. Tais
alterações também prejudicam a interdependência ventricular
que, associada à retificação do septo interventricular e aumento
da restrição pericárdica, leva à disfunção sistólica e diastólica
ventricular esquerda (Figura 2).
Consequentemente a essas alterações fisiopatológicas, a
insuficiência do VD promove aumento da pressão atrial direita
e consequente aumento de peptídeos natriuréticos atriais,
aumento da pressão venosa na veia renal, o que, por sua vez,
desencadeia mecanismo de feedback túbulo-glomerular com
alteração da excreção renal de sódio e água, contribuindo
significativamente para a refratariedade do estado congestivo
da IC avançada10,11.
Já é muito reconhecido o papel da ativação do sistema
renina-angiotensina-aldosterona na fisiopatologia da IC
esquerda. Nesse sentido, muitos estudos vêm sugerindo o papel
desse sistema na insuficiência do VD14. Além da hiperatividade
do sistema renina-angiotensina-aldosterona, outros estudos
também relacionam o sistema neuroautonômico, os peptídeos
natriuréticos, o sistema da endotelina e aumento de citocinas
com a insuficiência do VD14-16.
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Figura 2. Interdependência ventricular na falência do VD. Note que
a dilatação do VD desloca o septo interventricular em direção ao
VE, alterando a conformação do VE e, dessa forma, contribuindo
para redução do débito cardíaco por diminuir a distensibilidade, pré-carga e elastância do VE. Adaptado de Haddad et al.4 e Sayer et al.13.
VD: Ventrículo Direito; VE: Ventrículo Esquerdo.

Prognóstico e impacto clínico
Múltiplos investigadores demonstraram uma forte
correlação entre a disfunção do VD e aumento da mortalidade
em pacientes com IC2,7,17-19. Esse achado foi consistentemente demonstrado tanto na cardiomiopatia dilatada isquêmica
quanto não isquêmica18, independente da FEVE20,21 e, em três
desses estudos, a fração de ejeção do VD apresentou um valor
prognóstico mais robusto do que a FEVE7,17,18. De maneira
análoga, em pacientes portadores de cardiomiopatia chagásica
dilatada crônica, a disfunção de VD também é um preditor
independente de sobrevida e, portanto, útil na estratificação
de risco desses pacientes22.
Outro estudo incluiu pacientes com IC crônica, os quais
possuíam tanto disfunção de VD quanto HP e apresentaram
evolução desfavorável em relação aos pacientes com uma ou
outra condição isoladas, sugerindo que a disfunção do VD e a
HP tem efeito aditivo para a mortalidade7. Em uma série ampla
de casos de pacientes com cardiomiopatia recém-diagnosticada,
a Pressão da Artéria Pulmonar (PAP) foi o preditor mais importante de mortalidade durante um seguimento médio de 4,4
anos23.
Os resultados de uma análise de 2008 de pacientes
participantes do estudo BEST (Beta-Blocker Evaluation of
Survival Trial), com IC e LVEF ≤ 35%, seguidos ao longo
de 24 meses, mostrou correlação independente entre a redução
da FEVD, avaliada pela ventriculografia radioisotópica, e desfechos clinicamente relevantes. Neste estudo, pacientes com
FEVE < 20% apresentaram risco aumentado de mortalidade
cardiovascular, mortalidade por IC, morte súbita cardíaca, hospitalização por todas as causas e hospitalização por IC2. Sendo
assim, a FEVD pode ser utilizada para estratificação de risco

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 22 — Nº 4 — Out—Nov—Dez — 2012

10/01/2013 17:29:21

Schwartzmann PV et al./Avaliação e manejo clínico da disfunção de ventrículo direito na insuficiência cardíaca refratária
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4):15-25

em pacientes com IC sistólica refratária durante a avaliação
inicial e no seguimento.
Além disso, alguns estudos têm mostrado que a disfunção do VD representa um importante componente na
determinação da capacidade funcional dos pacientes com IC,
mensurada por meio do consumo pico de oxigênio em um teste
cardiopulmonar. Embora a correlação da capacidade funcional
com a fração de ejeção do VE seja pobre, a fração de ejeção do
VD é um potente preditor do pico de consumo de oxigênio17,24,25
e, portanto, guarda correlação estreita com o prognóstico.
Vale ainda ressaltar que a detecção de HP apresenta
impacto desfavorável no prognóstico em pacientes com IC
refratária, mas que a sua reversão com o tratamento associa-se à redução da incidência de desfechos em pacientes com
IC refratária26.

Avaliação e diagnóstico
A investigação diagnóstica, tanto da disfunção quanto
da insuficiência do VD, inicia-se pela história e exame físico,
com especial atenção a evidências de sobrecarga de volume
sugerindo acometimento de IC direita, como intensa turgência venosa jugular, ascite e edema periférico. Mais ainda, o
aumento crônico da pressão venosa central ocasionado pela
falência do VD pode levar à congestão hepática e evolução
para hepatopatia crônica congestiva e finalmente cirrose, bem
como pode ser a causa determinante da síndrome cardiorrenal
na IC refratária.
Ainda nos dias de hoje, a radiografia de tórax é frequentemente o primeiro exame de imagem em suspeita de
doença do VD, principalmente dado seu baixo custo e ampla
disponibilidade20,27. A incidência lateral é a melhor escolha para
avaliar aumento das dimensões do VD, que é notada quando a
área cardíaca ocupa mais de 40% da porção inferior do espaço
retroesternal. Adicionalmente, uma simples radiografia de tórax
permite a sugestão de anormalidades associadas, como dilatação de átrio direito, acometimento do VE, congestão pulmonar
ou doença pulmonar parenquimatosa.
Um dos aspectos relevantes é a determinação da presença da hipertensão pulmonar. A vasculatura pulmonar é um
sistema de baixa pressão, com aproximadamente um décimo
da resistência ao fluxo observada na circulação sistêmica. A
HP refere-se a um estado hemodinâmico no qual a pressão da
artéria pulmonar é elevada e é clinicamente definida como uma
pressão de artéria pulmonar acima de 25 mmHg28.
Informações adicionais na documentação da HP e desempenho do VD são fornecidas tanto por técnicas invasivas
quanto não invasivas, sempre levando-se em consideração que a
análise do desempenho do VD é desafiadora quando comparada
à avaliação do desempenho do VE13. A Tabela 3 contém as
vantagens e desvantagens dos diferentes métodos de imagem
não invasivos que são utilizados para a avaliação do VD.
Muitos métodos de imagem para avaliação do VD
são dependentes dos níveis de pré e pós-carga e podem, em
um determinado momento, não avaliar adequadamente a
contratilidade do miocárdio ventricular direito. Modalidades
que calculam o volume do VD, particularmente a ressonância

magnética, fornecem informações mais precisas e são consideradas como padrão-ouro na avaliação não invasiva do VD.
Além da ressonância magnética, o VD pode ser avaliado de
forma não invasiva por meio da ventriculografia radioisotópica
e pela ecocardiografia.
A ecocardiografia permanece como principal modalidade de imagem para avaliação do VD na prática clínica,
com métodos como imagem do doppler tecidual do ânulo da
tricúspide, índice Tei e, recentemente, speckle tracking da
parede livre do VD27.
Apesar da ecocardiografia ser a modalidade de escolha
também para a avaliação não invasiva de HP, o diagnóstico definitivo de HP em pacientes com IC refratária deve ser baseado
no cateterismo cardíaco das câmaras direitas, considerando-se
as implicações relacionadas ao prognóstico e decisões de manejo terapêutico de acordo com a gravidade e reversibilidade
da HP10. A investigação invasiva pelo cateterismo geralmente
é necessária para caracterização e status completos da disfunção do VD13. Os diferentes perfis hemodinâmicos obtidos pelo
cateterismo estão caracterizados na Tabela 4.
Apesar de conseguir descartar a presença de HP, a ecocardiografia tende a superestimar a pressão da artéria pulmonar
(PAP), especialmente nos casos de pressão discretamente
elevada.
Somada às dificuldades relatadas na avaliação não invasiva do VD, a arbitrariedade das definições de quantificação
de medidas do ventrículo direito pela ecocardiografia, muito
provavelmente secundária à complexa geometria desta cavidade, sobressai-se como obstáculo ao diagnóstico do comprometimento do VD. Por isso, habitualmente a ecocardiografia
avalia o VD de forma qualitativa.
Além da visualização não invasiva do VD por exames
de imagem, a avaliação de capacidade funcional por meio do
teste cardiopulmonar pode auxiliar na determinação diagnóstica de disfunção de VD, principalmente com a documentação
de aumentos progressivos no equivalente ventilatório de CO2
(VE/VCO2) e reduções no PETCO2 com o esforço, sendo estas
alterações associadas com HP29,30.
Estudos futuros são necessários para determinar os fatores de risco para o acometimento do VD e para desenvolvimento
de intervenções que possam evitar e tratar a disfunção do VD2.

Manejo da disfunção do VD na IC avançada
Em contraste com a insuficiência do VE, a disfunção
do VD permanece praticamente ignorada. As diretrizes de IC
oferecem poucas orientações para manejo da disfunção do
ventrículo direito. Não há uma única sociedade científica que
tenha publicado diretriz com enfoque exclusivo na insuficiência
cardíaca direita.
Apesar dessa falta de recomendações nas diretrizes, é
um conceito embasado em aspectos clínicos e fisiopatológicos que o tratamento otimizado da IC esquerda é o primeiro
passo necessário no manejo da disfunção do VD, uma vez
que a disfunção do VE e consequente hipertensão venocapilar
pulmonar é o principal fator contribuinte para a sobrecarga e
insuficiência do VD.
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Tabela 3. Métodos não invasivos de imagem para análise da performance e morfologia do VD, com suas respectivas
vantagens e desvantagens. Adaptado de Sayer et al.13.
Modalidade de Imagem

Vantagens

Desvantagens

Ventriculografia Radioisotópica

Cálculo preciso da FEVO
Não requer suposição da geometria do VD

Disponibilidade limitada do equipamento
Pobre resolução espacial
Sem Informação da função valvar
Não mede pressões pulmonares

Ecocardiograma de 2 dimensões

Boa resolução temporal e espacial
Disponível e portátil
Baixo custo, seguro
Boa avaliação da função valvar

Requer suposição da geometria do VD
Depende da janela acústica
Cálculo FEVD é altamente dependente de sobrecarga
Informação limitada da circulação arterial pulmonar

Mede de forma completa os volumes VD
Ecocardiograma de 3 dimensões
sem a suposição da forma geométrica do VD

Resolução temporal limítada
Sujeito a artefato se arritmias dado media de múltiplosciclos cardíacos
Processo de imagem adicional necessário

Não disponível em todos os serviços
Custo elevado
Requer experiência técnica para realização e
Ressonância Nuclear Magnética
interpretação
Incompatível com marcapassos e CDls
Contra-indicada em pacientes com insuficiência
renal
FEVD: Fração de Ejeção do Ventrículo Direito; VD: Ventrículo Direito; CDI: Cardiodesfibrilador Implantável.
Boa resolução tempor al e espacial
Várias imagens em diferentes orientações
Reprodutível
Considerado padrão ouro para cálculo dos
volumes do VD e FEVD

Tabela 4. Perfis hemodinâmicos das diferentes causas de falência do VD. Adaptado de Sayer et al.13.
Causas de Falência
do VD

Pressão
Átrio
Direito

Pressão
Artéria
Pulmonar

Pressão
Capilar
Pulmonar

Gradiente
Trans
Pulmonar

Resistência
Vascular
Pulmonar

Exemplos Clínicos

Disfunção Isolada do
VD











Displasia do VD

HP pré-capilar











HP primária
HP trombo-embólica crônica
HP associada à Hipóxia Cardiopatia
Congênita

HP pós-capilar











IC esquerda

HP mista (pré e pós
capilar)











IC esquerda

Deve-se ainda ressaltar a importância da investigação e
tratamento do Tromboembolismo Pulmonar (TEP), dada a alta
frequência desta comorbidade em portadores de IC, que muitas
vezes cursa de forma clinicamente pouco expressa. TEP pode
ser fator de piora ou de surgimento de disfunção do VD na IC
avançada. Não existe terapia especificamente direcionada para
o tratamento da insuficiência cardíaca direita. A terapêutica
recomendada para tratamento da disfunção do VE promove
redução da pressão capilar pulmonar, da PAP e melhora da
disfunção do VD, sendo estes os pontos mais efetivos do tratamento. O racional do tratamento contempla três elementos
da fisiologia cardiovascular: a pré-carga, a contratilidade e a
pós-carga (Figura 3)13.

20
22(4).indb 20

Pré-carga (manejo da hipervolemia)
A manutenção de uma pré-carga ideal é condição
necessária para gerar débito cardíaco adequado às demandas
metabólicas orgânicas. O aumento excessivo da pré-carga,
contudo, pode promover distensão excessiva do VD, com
aumento do estresse parietal, acentuação da insuficiência
tricúspide e consequente agravamento da disfunção sistólica
do VD. Por outro lado, a dilatação acentuada do VD leva ao
comprometimento secundário da função do VE pelo princípio
da interdependência ventricular (ilustrado na Figura 2). Dessa
forma, a redução da pré-carga pelo emprego de diuréticos é a
estratégia terapêutica básica no manejo da insuficiência ventricular direita. Assim como na disfunção do VE, a restrição
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Figura 3. Algoritmo para o tratamento da falência do VD. Logo
em seguida ao diagnóstico da causa primária da falência do VD, o
tratamento deve ser focado na otimização da pré-carga, pós-carga e
contratilidade. PDE-5: fosfodiesterase 5; HP: Hipertensão Pulmonar;
RVP: Resistência Vascular Pulmonar. Adaptado de Sayer et al.13.

de sódio e o controle hídrico, com avaliação frequente do peso
corporal, são fortemente recomendados. O diurético de alça é
a medicação de primeira escolha para controle da congestão.
Em situações de hipervolemia refratária, torna-se necessária a
associação de diuréticos de alça com tiazídicos e antagonistas
dos receptores da aldosterona e, em situações de franca refratariedade, a ultrafiltração e hemodiálise podem ser realizadas.
Por outro lado, vale a pena ressaltar que, nos pacientes
com disfunção do VD e HP, graus mais discretos de hipovolemia provocada pela terapêutica diurética excessiva podem
gerar redução excessiva da pré-carga do VD, cursando com
redução acentuada do débito cardíaco e hipotensão arterial.
Esses aspectos salientam o conceito de que o nível de pré-carga
ideal varia enormemente entre os diversos pacientes de acordo
com o grau de disfunção e do aumento da pós-carga do VD.
Pós-carga (vasodilatadores)
A redução da pressão arterial pulmonar é um elemento
crítico para a melhora da performance do VD. Terapia com
oxigênio suplementar deve ser ofertada a todos os pacientes
hipoxêmicos, particularmente nos portadores de doença pulmonar crônica, com objetivo de evitar piora da hipertensão
pulmonar por vasoconstricção induzida por hipóxia.
Redução do componente passivo da HP (também
chamado pós-capilar ou veno-capilar) pode ser obtida com
redução das pressões de enchimento do VE por meio do emprego da terapêutica padrão para tratamento da IC sistólica do
VE, incluindo vasodilatadores e betabloqueadores em doses
otimizadas13. Em muitos casos, o componente passivo da HP é
rapidamente revertido com uso de vasodilatadores. No entanto,
na IC avançada, a hipertensão venosa capilar pulmonar crônica
frequentemente leva ao remodelamento vascular arteriolar
pulmonar, com aumento da rigidez vascular e eselecimento de

HP pré-capilar fixa, com redução da responsividade à terapia
vasodilatadora31.
Terapias que possuem como alvo preferencial a vasculatura pulmonar podem ser consideradas quando a resistência
vascular pulmonar permanece elevada, apesar do emprego de
terapêutica otimizada para redução das pressões de enchimento
do VE. Avaliação invasiva da PAP pode ser necessária quando
estas terapias são consideradas. Reversibilidade da HP, em
resposta a administração a curto prazo de vasodilatadores
pulmonares ou mesmo a longo prazo após a implantação de
dispositivo de assistência do VE, é um sinal de prognóstico
favorável, tanto para pacientes em tratamento clínico como
em candidatos a transplante cardíaco (TX).
Pacientes com hipertensão pulmonar grave secundária à
IC esquerda não apresentam benefício amplamente comprovado das terapias empregadas para o tratamento da HP primária.
Apesar dos resultados iniciais promissores de pequenos estudos
com antagonistas de endotelina em portadores de IC grave,
ensaios clínicos de grande casuística usando bosentana e darusentana não mostraram benefício. As evidências atuais não
suportam o uso de antagonistas da endotelina-1 na insuficiência
cardíaca avançada10,32,33.
O uso de prostaglandinas nos pacientes com HP secundária à IC esquerda é uma questão em aberto. Prostaglandina
E1 apresenta efeitos favoráveis em curto prazo sobre a resistência vascular sistêmica de candidatos a TX, permitindo que
os pacientes tornem-se elegíveis com boa evolução no pós-operatório34,35. Recentemente, dados preliminares sugerem
que a infusão intermitente de prostaglandina E1 em pacientes
com insuficiência cardíaca avançada e HP possa causar melhora
funcional da contratilidade ventricular e melhora da PAP, sem
aumento da mortalidade36. No entanto, no estudo FIRST, que
testou o efeito de infusões sistemáticas de epoprostenol, um
análogo da prostaciclina, houve aumento da mortalidade em
pacientes com insuficiência cardíaca avançada, enquanto não
foi observada nenhuma melhora na capacidade funcional e
qualidade de vida37.
A fosfodiesterase-5 (PDE5) é uma isoforma de um
grupo de fosfodiesterases abundante no tecido pulmonar,
responsável por degradar o GMPc, que é um dos principais
mediadores de relaxamento da musculatura lisa vascular.
Na IC avançada, é conhecida a redução da sensibilidade
da vasculatura pulmonar aos vasodilatadores dependentes de
GMPc. Adicionalmente, a liberação da PDE5 está aumentada
na doença vascular pulmonar e, apesar de não ser normalmente
expressa pelo VD, na presença de hipertrofia acentuada desta
câmara, há aumento de sua expressão. Estes mecanismos
contribuem para uma crescente vasoconstrição de vasculatura
pulmonar38.
Já os inibidores da PDE5, tal como o sildenafil, induzem
vasodilatação pulmonar importante com queda da impedância
à ejeção do VD com significativo aumento do desempenho
sistólico39. Vários estudos demonstraram que o sildenafil
promove melhora da hemodinâmica, da tolerância ao exercício
e da qualidade de vida, sem efeitos adversos sérios40-42. A
administração aguda de sildenafil pode reduzir a PAP média
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em 10% a 20%, a resistência vascular pulmonar em 21%-45%
e aumentar o débito cardíaco em até 20%.
Em um pequeno estudo de pacientes com IC avançada e
baixa pressão arterial sistêmica, a adição de nitratos ao sildenafil
levou à vasodilatação pulmonar sinérgica, sem consequências
hemodinâmicas adversas43. O uso do sildenafil também foi
capaz de reduzir a RVP mesmo em pacientes que não exibiam
resposta a outros vasodilatadores e em candidatos a TX com
HP44,45. A Tabela 5 mostra os principais estudos que avaliaram
o efeito do sildenafil na IC.
Esses resultados iniciais apontam para um papel
promissor dos inibidores da PDE5 no manejo da HP e da
insuficiência ventricular direita na IC refratária, sendo
necessários grandes estudos randomizados para que tal terapia
seja formalmente recomendada nesta condição clínica.
Contratilidade (inotrópicos e dispositivos de assistência
circulatória)
O uso de digoxina tem sido recomendado no tratamento
da falência do VD secundária à hipertensão pulmonar,
apesar do seu modesto benefício. A terapia com digoxina
na IC Direita foi avaliada em estudos com disfunção de VD
na hipertensão pulmonar e na doença pulmonar obstrutiva
crônica46,47. Apesar disso, não existem evidências para o uso
crônico de digoxina na IC Direita, sendo que estudos de longo
seguimento são necessários para melhor definição de seu papel.
Existe uma fundamentação teórica de que a manutenção do
ritmo sinusal e do sincronismo atrioventricular sejam pontos
relevantes no manejo da disfunção do VD, uma vez que o
VD é extremamente suscetível a alterações do ritmo cardíaco
e do sincronismo ventricular3,4. No entanto, poucos estudos
avaliaram especificamente esta abordagem.
Dispositivos de assistência circulatória do VE (DAVE)
promovem melhora hemodinâmica em pacientes que
não respondem ao tratamento vasodilatador máximo,
podendo ser uma estratégia de tratamento para os candidatos a
TX com HAP fixa48. A melhora hemodinâmica com reduções
significativas na PAP média, PCP, e RVP nestes pacientes
ocorre num período de até 6 meses após implante49. Embora

exista o conhecimento geral de que a causa principal da disfunção do VD é a falência do VE e que seu melhor tratamento
é a melhora da disfunção do VE, é surpreendente observar
que a disfunção do VD pode se agravar ou até mesmo surgir
após implante de DAVE. Apesar de existirem dispositivos
de assistência ventricular direita, esta ferramenta permanece
indisponível na prática clínica.
Abordagem da insuficiência aguda do ventrículo direito
A oxigenação adequada com saturação de oxigênio
superior a 92% deve ser mantida com objetivo de evitar incrementos na PAP. Os parâmetros da ventilação mecânica,
quando esta for necessária, também devem ser cuidadosamente
ajustados para minimizar os efeitos negativos sobre a pré e
pós-carga do VD. Nesse sentido, o emprego de volume corrente elevado e Pressão Positiva no Final da Expiração (PEEP)
devem ser evitados, pois podem aumentar os valores de PAP,
intensificando a regurgitação mitral e aumentando a pós-carga
do VD. Além disso, a elevada PEEP pode reduzir a pré-carga
do VD por redução do retorno venoso.
Em pacientes com falência de VD e sinais de redução do
débito cardíaco, pode ser necessária a utilização de inotrópicos
com especial ação sobre o miocárdio ventricular direito, sendo
a dobutamina e o milrinone os inotrópicos de escolha nessa
situação. A dobutamina em doses baixas, 2 a 5 mcg/kg/min,
induz vasodilatação arteriolar pulmonar e redução da pós carga
do VD, com aumento do débito cardíaco. Doses superiores
a 5-10 mcg/kg/min não promovem maior redução da PAP
e induzem taquicardia, devendo ser evitadas neste contexto
clínico. Já o milrinone, um inibidor seletivo da fosfodiesterase
3, apresenta propriedades inotrópicas e vasodilatadoras,
promovendo aumento da FEVD e concomitante redução da
PAP. Assim como a dobutamina, o milrinone pode induzir
taquicardia e hipotensão em doses elevadas50.
A utilização desses agentes inotrópicos pode ser concomitante ao uso óxido nítrico inalado, o qual difunde-se rapidamente até a musculatura lisa vascular e agudamente reduz
a PAP média e a impedância ejetiva do VD. Devido à rápida
inativação pelos capilares pulmonares, o óxido nítrico inalado

Tabela 5. Estudos que utilizaram sildenafil no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca. Adaptado de Di
Salvo20.
Estudo

Terapia

População

Resultados

Lewis et al. n = 34

25 a 75 mg 3 x dia por 3 meses

IC sintomática com HAP moderada

Melhora VO2, qualidade de vida,
redução RVP

Guazzi et al. n = 46

50 mg 2x dia por 6 meses

IC sintomática com HAP moderada

Redução PAP, melhora escore de
dispnéia eVO2

Behling et al. n = 19

50 mg 3 x dia por 4 semanas

IC sintomática com HAP moderada

Redução PAP, melhora do VO2
eficiência ventilatória

Guazzi et al. n = 45

50 mg 3 x dia por 1 ano

IC sintomática

Aumento FEVE, melhora dos índices
de disfunção diastólica, do VO2 e
qualidade de vida

Tedford et al. n = 58

25-75 mg 3 x dia por 3 meses

IC avançada com HAP persistente

Redução PAP média e das medidas
hemodinâmicas da função do VD
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não apresenta efeito de vasodilatação sistêmica, mas, na área
pulmonar, promove melhora hemodinâmica sem aumentar o
shunt intrapulmonar, como acontece nos demais vasodilatadores pulmonares com ação sistêmica. Pode ser também utilizado
na falência aguda do VD após transplante cardíaco e após
implante de DAVE. O uso crônico de óxido nítrico inalado
não está disponível.
Terapia de ressincronização cardíaca e o VD
A Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC) está
bem estabelecida na IC avançada com disfunção sistólica do
ventrículo esquerdo. A TRC promove remodelamento reverso do VE e do VD, acompanhados de redução dos níveis da
pressão arterial pulmonar e do grau de regurgitação tricúspide
após 6 meses51. Apesar do benefício da TRC estar amplamente
confirmado em diversos ensaios clínicos, uma porcentagem
razoável de pacientes, que oscila entre 30% e 40%, não exibe
resposta satisfatória.
A influência da disfunção do VD nos resultados da
TRC tem sido alvo de diversos estudos recentes. Marcadores
de disfunção do VD avaliados por ecocardiografia, ressonância
nuclear magnética e ventriculografia radioisotópica se mostraram preditores de falha da terapia de ressincronização, com
potencial discernimento dos respondedores em relação aos não
respondedores52-54.
Em um desses estudos, o achado de TAPSE inferior a 1,4
mm no ecocardiograma foi associado à falha de resposta clínica
e ausência de melhora do remodelamento do VE após TRC52.
Estudo utilizando a ressonância magnética mostrou que a FEVD
inferior a 30% e TAPSE < 10 mm também foram preditores
de hospitalização, morte e não resposta à TRC. Observou-se,
também, que pacientes com valores de FEVD menor que 30%
apresentaram taxa de resposta à TRC inferior a 20%53.
A avaliação de pacientes submetidos a TRC pela
ventriculografia radioisotópica apresentou resultados
concordantes com os descritos com ecocardiografia e
ressonância. A FEVD reduzida (inferior a 35%) foi associada
a menor frequência de melhora na capacidade funcional e
na FEVE. A presença de disfunção sistólica do VD resultou
em incremento absoluto inferior na FEVD em relação ao
incremento da FEVE pós TRC54.
Em conjunto, estas evidências sugerem que a disfunção
do VD reflete doença cardíaca mais extensa e grave, com
remodelamento adverso proeminente e com prejuízo ao
remodelamento reverso e à recuperação funcional após o
implante da TRC. Os critérios atuais de seleção para TRC
incluem parâmetros de capacidade funcional, disfunção
ventricular esquerda e largura de QRS no eletrocardiograma;
neste contexto, é razoável supor que a disfunção do VD
poderá funcionar como marcador prognóstico discriminativo
em pacientes submetidos à TRC. Até o presente momento,
a disfunção do VD não representa contraindicação à TRC.
Serão necessários estudos de ampla casuística para avaliar
a aplicabilidade prática deste parâmetro na seleção dos
candidatos à TRC.
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O choque cardiogênico é uma síndrome clínica caracterizada por hipoperfusão tecidual secundária à disfunção cardíaca, na ausência de
hipovolemia. A etiologia principal é o infarto agudo do miocárdio com
falência de ventrículo esquerdo, embora existam outras causas relevantes, como complicações mecânicas do infarto, miocardites, evolução de
cardiomiopatias, valvopatias agudas não isquêmicas e cardiomiopatia
induzida pelo estresse, por exemplo. Apesar dos avanços terapêuticos,
persiste como uma condição de elevada mortalidade e sua incidência
não se modificou significativamente nas últimas décadas. A instalação
do choque em pacientes com síndromes coronárias agudas ocorre mais
frequentemente após a admissão hospitalar, ressaltando a importância
da identificação de preditores e da monitorização de sinais precoces de
hipoperfusão tecidual para pronta intervenção. O diagnóstico é essencialmente clínico e alguns exames subsidiários, como eletrocardiograma,
marcadores de necrose miocárdica, ecocardiograma e cineangiocoronariografia, são importantes para a definição da etiologia, estratificação da
gravidade e do prognóstico. O manejo adequado dos pacientes requer
avaliação dos parâmetros de macro e micro-hemodinâmica. Os principais
objetivos terapêuticos incluem a restauração precoce da perfusão tecidual
sistêmica e a recuperação da função ventricular. O tratamento inclui
medidas gerais para pacientes com choque como ajuste de volemia e
adequação da perfusão tecidual com uso de inotrópicos, vasodilatadores
e dispositivos de assistência ventricular, além de medidas específicas,
direcionadas para etiologia do choque, como a revascularização precoce
nas síndromes coronárias agudas.

Cardiogenic shock: clinical-laboratorial and therapeutic

Descritores: balão intra-aórtico, choque cardiogênico, infarto
do miocárdio, isquemia miocárdica.

Descriptors: cardiogenic, intra-aortic balloon pumping,
myocardial infarction, myocardial ischemia, shock.

evaluation

Cardiogenic shock is a clinical syndrome characterized by systemic hypoperfusion secondary to cardiac dysfunction, in the absence of hypovolemia.
Left ventricular failure complicating massive acute myocardial infarction
persists as the most common etiology, although other relevant causes
include mechanical complications of acute myocardial infarction, acute
myocarditis, non-ischemic valvular heart disease, cardiomyopathies progression and stress-induced cardiomyopathies. Despite therapeutic advances,
the incidence of cardiogenic shock persists almost the same as in the last
decades and mortality rate remains very high. The onset of cardiogenic
shock, in patients presenting with acute coronary syndromes, frequently
occurs after hospital admission, reinforcing the importance of identifying
predictors and monitoring early stages of systemic hypoperfusion for early
intervention. The diagnosis is established by clinical findings. Diagnostic
tests like electrocardiogram, cardiac biomarkers, echocardiogram, and
coronary angiography, in specific scenarios, can be helpful to confirm the
diagnosis, define the etiology, stratify the risk, and provide prognostic information. Evaluation of macro and micro-hemodynamic parameters stems the
cornerstone to adequate management. The main therapeutic goals include
early restoration of systemic perfusion and ventricular function recovery.
Treatment includes general medical care of patients in shock, like optimizing
volemia and restoring systemic perfusion with inotropic drugs, vasodilators and ventricular assistance devices, if necessary. Furthermore, specific
interventions focused on etiology, like early myocardial revascularization
in acute coronary syndromes must be done.
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C

hoque cardiogênico é uma síndrome caracterizada
pelo estado de incapacidade do músculo cardíaco em
oferecer fluxo sanguíneo adequado às necessidades
metabólicas do organismo, gerando disfunção celular, na ausência de hipovolemia.
Nas últimas décadas, a incidência não diminuiu significativamente, apesar dos avanços no manejo dos pacientes com
insuficiência cardíaca e doença arterial coronária.
Historicamente, a taxa de mortalidade do choque
cardiogênico pós-infarto é de 80%-90%, porém, estudos recentes mostram redução significativa desta taxa: por volta de
50%. Acredita-se que esta redução possa estar relacionada à
angioplastia primária e uso de trombolíticos1, além do uso do
balão intra-aórtico, promovendo redução no tamanho da área
isquêmica. Isto foi observado no estudo1 no qual houve uma
redução da mortalidade no 6º e 12º meses de seguimento.

Definição
A definição do choque cardiogênico é determinada pela
combinação de parâmetros clínicos e hemodinâmicos, cujos
valores apresentam variabilidade na literatura médica:
• Pressão Arterial Sistólica (PAS) < 80-90 mmHg ou
queda de pelo menos 30 mmHg da pressão arterial
média (PAM) em relação à pressão basal por 30
a 60 minutos quando não responder à reposição
volêmica e for secundária à disfunção cardíaca;
• Índice Cardíaco (IC) < 2-2,2 l/min/m2 (ou 1,8 l/min/
m2 sem suporte terapêutico);
• Pressão de Oclusão da Artéria Pulmonar (POAP)
> 18 mmHg (ou Pressão Diastólica Final do Ventrículo Esquerdo) ou Pressão Diastólica Final do
Ventrículo Direito > 10-15 mmHg;
• Diferença Arterio-Venosa de Oxigênio (CAV) >
5 ,5 mL/DL;
• Resistência Vascular Sistêmica (RVS) > 2000
dinas/s/cm5/m2

Etiologia
A causa mais comum do choque cardiogênico é a
disfunção ventricular esquerda grave, secundária a grande
infarto de parede anterior2. Deve-se ressaltar que qualquer
disfunção aguda do Ventrículo Esquerdo (VE) ou do Direito
(VD), além das complicações mecânicas, como comunicação
do septo interventricular, insuficiência mitral por ruptura de
cordoalhas ou do músculo papilar, ruptura de parede livre do
Ventrículo Esquerdo (VE), dissecção aórtica complicada por
insuficiência aórtica aguda, valvopatias agudas secundárias
à endocardite infecciosa, tromboembolismo pulmonar,
pericardiopatias com tamponamento cardíaco, miocardite
aguda, cardiomiopatia de estresse, também podem desencadear
este quadro.
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Fisiopatologia
A isquemia aguda do miocárdio (geralmente com necrose maior que 40% da massa ventricular) desencadeia uma
disfunção sistólica grave do ventrículo esquerdo, além de
disfunção diastólica. Estas duas condições causam diminuição
do volume sistólico, hipotensão arterial, aumento da pressão
diastólica final do ventrículo esquerdo, piorando, por consequência, a perfusão coronária e a sistêmica.
Esses fenômenos geram uma resposta compensatória
neuro-humoral, com aumento de vasoconstritores retentores
de sal, água e por realimentação, elevam ainda mais a pressão
diastólica final do ventrículo esquerdo, piorando a isquemia e,
consequentemente, a disfunção miocárdica, por hipoperfusão.
Esta hipoperfusão libera catecolaminas que aumentam
a contratilidade miocárdica, promovem vasoconstrição e, ao
mesmo tempo, aumentam o consumo miocárdico de oxigênio,
com efeitos pró-arrítmicos e cardiomiotóxico e, se não inibido, poderá evoluir para a síndrome de disfunção de múltiplos
órgãos e morte.
Estudo mostra que aproximadamente 20% dos pacientes
com choque cardiogênico pós-infarto apresentavam características de inflamação sistêmica, como febre, leucocitose,
baixa resistência vascular sistêmica e padrão hiperdinâmico
de circulação1.
Há evidências de que este processo inflamatório gerado
pelo infarto produza citocinas, liberando uma grande quantidade de óxido nítrico - potente vasodilatador - desencadeando
diminuição da resistência vascular sistêmica, o que se contrapõe
às condições de baixo débito cardíaco, onde ela é elevada.
Apesar desta constatação do componente inflamatório, o estudo
TRIUMPH3 falhou em demonstrar benefícios no emprego de
inibidores de óxido nítrico, como a tilarginina.
Outro aspecto relevante, que ainda deve ser comprovado
por novos estudos, é que essa baixa resistência vascular sistêmica decorrente de vasodilatação e lesão endotelial levaria a uma
quebra da barreira vascular com consequente extravasamento
e translocação de agentes infecciosos na circulação.
Além disso, vale ressaltar que em situações de choque
há a priorização de fluxo sanguíneo para coração e cérebro, em
detrimento aos órgãos esplâncnicos, gerando isquemia da mucosa intestinal, com potencial para translocação bacteriana e um
quadro séptico, que exacerba a resposta inflamatória sistêmica.
Essa cascata de eventos, que muitas vezes se autoalimenta, é
iniciada pela queda seletiva do transporte de oxigênio intestinal
por hipoxemia, hipovolemia, depressão miocárdica e/ou aumento
da demanda metabólica amplificam a morbidade e a mortalidade.

Fatores preditores
São preditores de mortalidade no choque cardiogênico
após IAM (Infarto Agudo do Miocárdio): idade, IAM prévio,
oligúria, perfil frio e úmido na avaliação hemodinâmica. Nos
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estudos GUSTO I4 e GUSTO III5, os principais fatores preditores de choque cardiogênico foram: idade, frequência cardíaca,
pressão arterial sistólica e classe funcional de Killip.
Com relação ao tempo como fator de ocorrência de choque cardiogênico, vale ressaltar que apenas 20% dos choques
pós-infarto estão presentes na admissão hospitalar. Por isso,
durante a internação deve-se manter contínua observação do
paciente, visando o reconhecimento precoce de sinais clínicos
e laboratoriais indicadores de choque.
Nos estudos SHOCK1 e GUSTO IIb6, o tempo médio
após infarto com supradesnivelamento do segmento ST para
ocorrência de choque cardiogênico foi em media de 5 a 10
horas. Já, nos casos de angina instável/infarto sem supradesnivelamento do segmento ST houve aumento significativo deste
tempo, demonstrado nos estudos GUSTO IIb6 e PURSUIT7,
sendo 94 horas e 76 horas, respectivamente.
Estudo recente8, publicado em 2010, mostra que o BNP
elevado, acima de 1400, também foi um marcador preditivo de
evolução para choque cardiogênico.

Aspectos clínicos
O choque cardiogênico deve ser entendido como uma
situação complexa de comprometimento das funções corpóreas
originada da disfunção cardíaca. O quadro clínico é de insuficiência cardíaca associada à hipotensão arterial, na ausência
de hipovolemia.
O diagnóstico do choque cardiogênico é essencialmente
clínico. Exames complementares podem oferecer indícios da
existência de cardiopatia de base e da presença de isquemia
miocárdica, além de fornecerem informações prognósticas9.
Na avaliação clínica do choque cardiogênico, algumas características, apesar de não específicas, podem ser de grande valia:
• Presença de distensão venosa jugular importante
sugere aumento da pré-carga cardíaca e elevação
de pressões de enchimento;
• Pacientes com insuficiência cardíaca crônica podem
apresentar pulmões sem estertores crepitantes, mesmo
em situações de congestão e elevadas pressões de enchimento. Este fenômeno é explicado por mecanismos
compensatórios do sistema linfático pulmonar.
• Cianose de extremidades pode refletir baixo débito
cardíaco e aumento importante da resistência vascular periférica.
• Redução da pressão de pulso (PAS-PAD) podem
refletir estados de baixo débito cardíaco;
• Pressão Percentual de Pulso (pressão de pulso
dividida pela PAS x 100) < 25% sugere (IC) < 2,2
L/min/m2;
A hipotensão arterial sistêmica é um dos aspectos mais
importantes na caracterização da síndrome do choque cardiogênico. Os valores de corte mais comumente utilizados para
definição de hipotensão neste contexto são a pressão arterial
(PA) sistólica < 90 mmhg ou 80 mmHg, conforme alguns
autores. A gravidade do choque abrange um amplo espectro

e os valores numéricos são meramente arbitrários. A grande
variedade e repercussão dos níveis pressóricos são decorrentes
da condição cardíaca de base do indivíduo e até do método
de mensuração da pressão arterial, tendo em vista que, em
pacientes criticamente enfermos, a pressão não invasiva pode
subestimar os valores em até 40 mmHg.
Existe um grupo de indivíduos com disfunção ventricular grave e choque que não preenchem o critério de hipotensão,
isto é, apresentam pressão arterial sistólica > 90 mmhg (sem o
uso de vasopressor), mas que apresentam sinais de hipoperfusão
decorrente da disfunção miocárdica, sendo, então, caracterizados como portadores de choque cardiogênico oculto. Esta
situação ocorre frequentemente em infartos extensos de parede
anterior e conferem uma elevada mortalidade intra-hospitalar,
porém menor que a do choque cardiogênico clássico.
Portanto, o diagnóstico da síndrome de choque cardiogênico pode ser realizado em paciente com sinais de hipoperfusão
tecidual associado à pressão arterial sistólica > 90 mmhg em
algumas situações, a saber:
• Medicações e/ou dispositivos são necessários
para manter parâmetros hemodinâmicos dentro da
normalidade;
• Presença de hipoperfusão sistêmica associada a
baixo débito com pressão arterial preservada devido
à vasoconstrição;
• Queda de ≥ 30 mmHg da pressão arterial média
em pacientes previamente hipertensos.

Monitorização hemodinâmica e metabólica
Associada à anamnese e ao exame físico detalhado,
os parâmetros hemodinâmicos e metabólicos são de grande
utilidade para avaliação do choque de origem cardíaca (Tabela
1). A monitorização hemodinâmica deve incluir a mensuração
invasiva da pressão arterial sistêmica, medida de pressão venosa
central, medidas do cateter de artéria pulmonar. O conjunto de
dados obtidos da monitorização hemodinâmica e laboratorial
pode ser agrupado em parâmetros de macro-hemodinâmica e
micro-hemodinâmica global, esta última refletindo o estado
perfusional e metabólico do paciente.
Parâmetros de Macro-hemodinâmica
• pressão arterial média;
• perfusão periférica/tempo de enchimento capilar;
• diurese;
• pressão venosa central;
• débito cardíaco;
• pressão de oclusão de artéria pulmonar.
Parâmetros de Micro-hemodinâmica
• saturação venosa central;
• lactato arterial;
• excesso de bases;
• diferença venoarterial de CO2;
• CAV.
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Macro-hemodinâmica
Apesar da decrescente utilização, a monitoração invasiva com cateter de artéria pulmonar (Swan-Ganz) ajuda no
diagnóstico diferencial de causas de baixo débito, auxiliando
no manejo dos pacientes, além de fornecer informações quanto
ao prognóstico.
Os parâmetros com maior impacto prognóstico são o débito cardíaco e os fatores derivados, além da pressão de oclusão
de artéria pulmonar (POAP). Muitos estudos clínicos utilizam
parâmetros obtidos pelo cateter de Swan-Ganz para definição e
diagnóstico de choque cardiogênico, com valores muitas vezes
variáveis. Podemos considerar como valores discriminatórios
de choque cardiogênico o índice cardíaco (IC) ≤ 2,2 L/min/m2
para os pacientes com algum suporte circulatório (inotrópico,
vasopressor ou dispositivo circulatório) e índice cardíaco (IC)
≤ 1,8 L/min/m2 para aqueles sem suporte.
A Tabela 1 sumariza os critérios hemodinâmicos mais
utilizados nos grandes estudos para definição de choque cardiogênico. Vale lembrar que cerca de 20% dos pacientes com
choque cardiogênico pós IAM apresentavam características
de inflamação sistêmica, sendo a baixa RVS não relacionada
à infecção1.
O uso do cateter de artéria pulmonar no manejo do
choque cardiogênico não tem indicação rotineira, mas pode
auxiliar no tratamento de alguns casos: pacientes com refratariedade ao tratamento farmacológico, pacientes com hipotensão
persistente, quando as pressões de enchimento do ventrículo
esquerdo são incertas, e no diagnóstico de complicações mecânicas associadas às síndromes coronárias agudas.
Estudo clínico randomizado, multicêntrico - Escape
Trial10 - avaliou 433 pacientes com insuficiência cardíaca grave
e comparou um grupo com estratégia guiada pela cateterização da artéria pulmonar e outro, guiado apenas pelos dados
clínicos. Foi observado que a mortalidade ao final de 30 dias e
após seis meses não foi diferente entre os dois grupos. Assim,

o uso do cateter pulmonar foi tão seguro quanto o tratamento
baseado apenas em dados clínicos, porém, não melhorou os
resultados finais.
Em pacientes com choque cardiogênico, estudos observacionais não têm demonstrado beneficio de redução de
mortalidade com o uso do cateter de artéria pulmonar.
As principais etapas envolvidas na avaliação do choque
de origem cardíaca são:
1. Estabelecer se o coração realmente é responsável
pelo choque;
2. Avaliar quais componentes do coração são responsáveis pelo colapso circulatório;
3. Mensurar o comprometimento global da disfunção
cardíaca;
O ecocardiograma com Doppler é um método não
invasivo, rotineiramente realizado a beira leito em pacientes
críticos, que permite o diagnóstico diferencial das etiologias do
choque cardiogênico. Identifica valvopatias, pericardiopatias,
miocardiopatias, comprometimento da função do ventrículo
direito, muitas vezes responsável por quadros de choque
secundário a tromboembolismo pulmonar11. Permite, ainda,
estimar a pressão sistólica da artéria pulmonar e a pré-carga.
Alguns achados no ecocardiograma com Doppler podem
auxiliar, de forma não invasiva, na estimativa da pressão de
oclusão da artéria pulmonar, como a rápida desaceleração de
fluxo transmitral (< 140 ms) com alto valor preditivo positivo
(80%) de pressão de oclusão da artéria pulmonar ≥ 20 mmHg.
A classificação dos pacientes com IAM em subgrupos
clínicos e hemodinâmicos é de grande valia, pois ambos apresentam implicações prognósticas (Tabela 2)12.

Micro-hemodinâmica
A saturação venosa de oxigênio (SvO2) reflete, de forma
indireta, o somatório do consumo global de oxigênio. Quando
o consumo estiver aumentado e o conteúdo arterial de oxigênio

Tabela 1. Dados clínicos e hemodinâmicos no choque cardiogênico.
Sinais Clínicos

Parâmetros Hemodinâmicos

Exame Físico

Baixo Débito

- Confusão mental
- Agitação psicomotora
- Diminuição da diurese
- Pele fria e cianose
- Sudorese
- Lentificação enchimento capilar

-PAS < 90 mm Hg
-IC ≤ 1,8 L/min/m2
-RVS > 2000 dyn s/cm5
- CAV > 5,5 ml/dl

- Hipotensão
- Taquicardia
- Pulsos finos

Congestão

- Dispneia

- POAP > 18 mmHg

- Taquipneia
-Estertores pulmonares
-Estase jugular

- B3
- Novos Sopros
PAS: Pressão Arterial Sistólica; IC: Índice Cardíaco; RVS: Resistência Vascular Sistêmica; CAV: Diferença arteriovenosa de Oxigênio;
POAP: Pressão de Oclusão da Artéria Pulmonar.
Falência Ventricular
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Tabela 2. Subgrupos clínicos e hemodinâmicos no infarto agudo do miocárdio.
Subgrupo Killip

Características Clínicas

I

Sem sinais de congestão

< 6%

II

B3, estertores basais

< 17%

III

Edema agudo de pulmão

38%

IV

Choque cardiogênico

81%

Subgrupo Forrester

Características Hemodinâmicas

Mortalidade Hospitalar

I

PCP < 18 mmHg, IC > 2,2

3%

II

PCP > 18 mmHg, IC > 2,2

9%

III

PCP < 18 mmHg, IC < 2,2

23%

IV
PCP > 18 mmHg, IC < 2,2
PCP: Pressão Capilar Pulmonar, IC: Índice Cardíaco (L/min/m2).

51%

for normal, uma saturação venosa de oxigênio baixa expressa
maior taxa de extração de oxigênio do leito arterial para suprir
a demanda aumentada e manter a homeostase celular.
A saturação venosa de oxigênio diminui quando a oferta
de oxigênio (DO2) está reduzida ou a demanda sistêmica se
eleva, excedendo a oferta, sendo um marcador indireto de fluxo
e não um marcador de disóxia. Ela pode ser obtida da veia cava
superior (ScvO2) ou da artéria pulmonar (SvO2) com valores de
normalidade de 65% e 70%, respectivamente. Nos cardiopatas
crônicos, esses valores de normalidade podem variar entre 50%60% devido ao aumento da taxa de extração pelos tecidos, sem
representar hipoperfusão tecidual. Portanto, para uma adequada
interpretação da SvO2 é necessária complementação da análise
metabólica com o lactato sérico e déficit de bases. Dessa forma,
a medida de SvO2 não é validada para uso na monitorização
ou como base para intervenções no paciente com insuficiência
cardíaca congestiva (ICC), mas quanto menor seu valor, maior
a probabilidade de hiperlactatemia13.
Em estados de choque persistente, a hipoperfusão miocárdica e dos tecidos periféricos desencadeia um desequilíbrio
entre a oferta e consumo de oxigênio o que favorece o metabolismo anaeróbico e resulta acidose lática. O lactato sérico
é produzido a partir do metabolismo celular intermediário da
glicose e é um marcador de estresse metabólico. Níveis de lactato séricos elevados (acima de 2-4 mmol/l) são indicadores de
pior prognóstico e refletem a cascata final do desacoplamento
entre oferta e demanda de oxigênio.
O excesso de bases padrão obtido a partir de gasometrias
fornece informações do equilíbrio ácido básico. Na vigência de
função renal normal, a ocorrência de negativação progressiva
do excesso de bases é decorrente da hipoperfusão tissular e
consequente metabolismo anaeróbico, acumulando ânions
fortes e ácidos. Neste cenário, o valor < -4 está relacionado
com maior mortalidade.
Outro parâmetro de avaliação de micro-hemodinâmica é
a pressão venosa do gás carbônico (PCO2), que é um gradiente
venoarterial de CO2 (PCO2 venoso central - PCO2 arterial). No
metabolismo anaeróbico, a produção de ATP é menor devido

ao aumento da produção de CO2 para cada molécula de glicose
degradada. Nos tecidos submetidos ao estresse metabólico pela
hipoperfusão, o metabolismo anaeróbico está aumentado, com
produção elevada da CO2, refletindo um PCO2 venoso maior.
Além disso, em situações de baixo fluxo sanguíneo (DO2 baixa),
há uma redução do trânsito de sangue nos tecidos, comprometendo a remoção de CO2 e, consequentemente, aumentando a
pressão venosa de gás carbônico (PvCO2). Portanto, uma diferença venoarterial de CO2 >10 indica estados de hipoperfusão
tecidual e ajuda na distinção de situações de choque com fluxo
baixo, normal ou alto.

Tratamento
Medidas Gerais
Choque cardiogênico é uma emergência médica, requerendo tratamento imediato pela irreversibilidade das lesões aos
órgãos vitais. Além das medidas de suporte geral imediato, é
necessária a identificação da causa do choque para que medidas específicas também sejam aplicadas. Além disso, outras
intervenções também são importantes, como a profilaxia de
trombose venosa profunda e de sangramento gastrointestinal
(especialmente quando o paciente estiver em ventilação mecânica por mais de 48 horas ou com discrasia de coagulação).
Inicialmente, deve-se proceder como a conduta em
qualquer choque: realizar reposição volêmica - desde que não
esteja presente congestão pulmonar clínica e radiológica - visando a correção da hipovolemia e da hipotensão (PAM < 65-70
mmHg e/ou a PAS < 80-90 mmHg), oferecer oxigenoterapia
e ventilação adequadas, corrigir possíveis distúrbios eletrolíticos e/ou metabólicos e também arritmias potencialmente
comprometedoras do débito cardíaco. O controle glicêmico
em pacientes com choque cardiogênico ainda carece de estudos
mais conclusivos. O que se preconiza atualmente é a manutenção da glicemia < 150-180 mg/dL.
Após esta abordagem inicial, reavaliar a pressão arterial
e a perfusão periférica do paciente. Se o paciente persistir com
lactato alto, BE menor -4, gap de PCO2 alto, SvO2 muito baixa,
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baixa pressão de pulso e redução da diurese, iniciar suporte
inotrópico. O uso de inotrópicos no choque cardiogênico deve
ser iniciado nos pacientes com inadequada perfusão tecidual e
volemia adequada. A droga mais utilizada é a dobutamina, que
possui ação inotrópica positiva pelo efeito beta-adrenérgico predominante e a dose a ser empregada pode alcançar até 20mcg/
kg/min. Nos pacientes muito hipotensos, usar inicialmente um
agente vasopressor (dopamina ou noradrenalina) porque a ação
de vasodilatação periférica da dobutamina pode piorar a perfusão coronariana. De maneira geral, os inotrópicos promovem
melhora hemodinâmica em curto prazo; porém, às custas de
aceleração da progressão da doença de base.
Segundo as diretrizes europeias de 2012, a infusão de
dobutamina pode ser considerada em pacientes com hipotensão
(PAS < 85 mmHg) e/ou hipoperfusão para aumentar débito
cardíaco, pressão arterial e melhorar a perfusão periférica
(Classe IIa/Nível de evidencia C)14.
No caso de hipotensão arterial grave (PAS < 70 mmHg),
o agente a ser empregado é a noradrenalina, pois sua ação beta
adrenérgica promove aumento da contratilidade miocárdica, do
cronotropismo e, devido ao efeito alfa-agonista preponderante,
há incremento significativo da resistência arterial sistêmica,
com elevação da PAM, apesar de elevar o consumo de oxigênio
e aumentar o trabalho cardíaco.
Recentemente, foi publicado um estudo15 que comparou
a eficácia entre dopamina e noradrenalina em diversos tipos
de choque. No subgrupo choque cardiogênico houve melhores
desfechos com o uso da noradrenalina, sendo ainda necessários
estudos adicionais para esta validação.
Outra opção coadjuvante são os inibidores da fosfodiesterase (amrinone, milrinone), que possuem atividade
farmacológica semelhante à dobutamina, porém, com efeito
vasodilatador mais potente. Por isso, atenção especial deve ser
dada pelo risco de piora da hipotensão, aumento considerável da
ocorrência de arritmias e na vigência de síndromes coronarianas
agudas seu uso deve ser evitado.
A infusão de levosimendan (sensibiliza canais de cálcio
e estabiliza a ligação cálcio-troponina) ou de inibidores de
fosfodiesterase podem ser considerados para os pacientes em
uso de betabloqueadores, se estes forem responsáveis pela hipoperfusão. O eletrocardiograma, nestes casos, deve ser utilizado
continuamente, pois estes agentes podem causar arritmias e/ou
isquemia miocárdica. Considerar, também, a monitorização de
pressão arterial invasiva. Vários trabalhos têm avaliado seus
benefícios em baixo débito cardíaco pós-IAM, sem hipotensão
grave, e sugerem impacto favorável em desfechos clínicos16,17.
Os vasodilatadores atuam de forma positiva na fisiopatologia do choque cardiogênico pela dilatação do leito arterial,
com consequente diminuição da pós-carga, aumentando, assim,
o débito cardíaco. Com a introdução dessas medicações, pode
não haver queda significativa da pressão arterial sistêmica,
podendo paradoxalmente até ocorrer uma elevação desta pela
melhora do débito cardíaco.
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Se a pressão estiver estabilizada (PAS > 85-90 mmHg)
porém, a perfusão ainda permanecer débil; considerar o uso de
vasodilatadores sistêmicos, principalmente os de ação arterial
e venosa, como o nitroprussiato de sódio. Eles são a principal
estratégia terapêutica no paciente com volemia otimizada. Nos
casos de pacientes com síndromes isquêmicas agudas preferir
o uso de nitroglicerina.
Na evidência de edema pulmonar com a perfusão
adequada, associar diuréticos, sempre lembrando que diurese excessiva pode resultar em depleção intravascular grave,
mantendo hipotensão, hipoperfusão, extensão do infarto,
isquemia, acrescentando disfunção ao já comprometido ventrículo esquerdo.
Dentre os dispositivos de assistência circulatória mecânica, o Balão Intra-Aórtico (BIA) é o dispositivo mais utilizado
e disponível na prática clínica, atuando na diminuição da pós-carga, aumento da pressão de perfusão diastólica coronária,
aumentando o débito cardíaco e melhorando o fluxo sanguíneo
coronariano. Ao contrário dos agentes inotrópicos e dos vasopressores, o beneficio da terapia com BIA ocorre sem aumento
do consumo de oxigênio miocárdico. O BIA é indicado para
pacientes com volemia ajustada, em uso de doses plenas de
inotrópicos (muitas vezes com associação de inotrópicos), e que
persistem com sinais de má perfusão tecidual. Pode ser usado
como suporte até a realização de terapia definitiva (revascularização miocárdica, transplante cardíaco, por exemplo), ou como
suporte até a resolução dos fatores precipitantes, tratamento
cirúrgico de valvopatias ou complicações mecânicas do infarto.
Nos pacientes que persistem com quadro de hipoperfusão tecidual apesar do uso de inotrópicos, vasodilatadores,
balão intra-aórtico e de procedimento de revascularização
miocárdica, quando houver indicação, há a opção de se instalar
outro dispositivo de assistência ventricular, considerado ponte
para transplante cardíaco, ponte para recuperação ou ponte para
decisão, ou ainda, servir como terapia visando a alta hospitalar.
Medidas Específicas
Como a principal causa de choque cardiogênico é o
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), a abordagem fundamental
é a rápida terapia de reperfusão miocárdica, por angioplastia ou
via abordagem cirúrgica. Esta medida foi bem estabelecida no
estudo SHOCK1. Neste, pacientes com idade inferior a 75 anos,
que se encontravam dentro das primeiras 36 horas do início do
IAM e em até 18 horas do início do choque cardiogênico se
beneficiaram da terapia de reperfusão miocárdica, com aumento
da sobrevida em 13% após um ano de seguimento. Neste estudo,
não houve diferença de mortalidade no subgrupo de pacientes
com idade acima de 75 anos1,18.
A escolha entre angioplastia percutânea ou cirurgia
de revascularização miocárdica é um tema controverso na
vigência de choque cardiogênico. A cirurgia representa a
opção nos casos com complicações mecânicas (comunicação
interventricular, insuficiência mitral aguda e rotura de parede
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livre de VE) e naqueles com contraindicação ou falha do
tratamento percutâneo. Entretanto, a análise do estudo SHOCK1
mostrou evolução semelhante entre os grupos submetidos à
revascularização, apesar dos pacientes do grupo cirúrgico terem
apresentado maior incidência de diabetes, lesão de tronco de
coronária ou lesões triarteriais.
Em centros onde não há serviço de angiografia de
emergência, é recomendada a transferência do paciente para
locais com disponibilidade do procedimento. Se para isso
houver uma longa demora, principalmente nos casos com
menos de 3 horas de evolução do IAM, é aconselhável o início
precoce de trombolíticos, apesar do impacto na mortalidade
de pacientes com choque cardiogênico pós-IAM não estar
claramente definido com o uso destas medicações. Quando
agentes trombolíticos são utilizados, associar drogas vasoativas
e/ou balão intra-aórtico na tentativa de normalizar pressão de
perfusão coronária, já que a trombólise é relativamente inefetiva
quando administrada em pacientes hipotensos.
No manejo dos pacientes com choque cardiogênico
secundário ao infarto agudo do miocárdio, outras medicações
devem ser instituídas, como o Ácido Acetilsalicílico (AAS), de
forma rotineira, pela redução da mortalidade no IAM. Apesar de
a eficácia do AAS não ter sido ainda profundamente estudada
no choque cardiogênico, seu uso é recomendado, respeitada
as contraindicações.
O clopidogrel deve ser prescrito após a realização do
cateterismo e descartada a possibilidade de realização de procedimento de revascularização cirúrgico, pois dos pacientes
randomizados para tratamento de reperfusão no estudo SHOCK1, 37% foram submetidos à cirurgia de revascularização
miocárdica.
Nos pacientes com choque cardiogênico secundário à
síndrome coronariana sem supra de ST é indicado o uso de
inibidores da glicoproteína IIb/IIIa. Em análise de subgrupos
do estudo PURSUIT6, foi demonstrado que o uso de inibidores
da glicoproteina IIb/IIIa, apesar de não ter reduzido a incidência
de choque cardiogênico, diminuiu a mortalidade em 30 dias
dos pacientes que fizeram uso da medicação.
Betabloqueadores e antagonistas dos canais de cálcio
não devem ser utilizados em pacientes em choque cardiogênico
devido efeito inotrópico negativo. O estudo COMMIT19
revelou que o uso de betabloqueadores aumenta em 30%
o risco de desenvolvimento de choque cardiogênico nos
seguintes subgrupos: pressão sistólica < 120 mmHg, frequência
cardíaca > 110 bpm, idade > 70 anos e classificação de Killip
> 1, devendo, assim, ser evitado nesta população. Se houver
necessidade de uso de drogas antiarrítmicas, dar preferência
à amiodarona.

Conclusão
A melhora do prognóstico de pacientes com choque
cardiogênico secundário ao IAM foi obtida com a utilização de
estratégias de reperfusão coronária precoce e vem incentivando

cada vez mais uma abordagem agressiva na população de risco
para o desenvolvimento de choque cardiogênico, para que, desta
forma, talvez se consiga, no futuro, a redução da incidência e
das ainda elevadas taxas de mortalidade deste quadro clínico.

Referências
1. Hochman JS, Sleeper LA, Webb JG, Sanborn TA, White HD, Talley JD,
et al. Early revascularization in acute myocardial infarction complicated
by cardiogenic shock. SHOCK Investigators. Should We Emergently
Revascularize Occluded Coronaries for Cardiogenic Shock. N Engl J Med.
1999;341(9):625-34.
2. Hollenberg SM, Kavinsky CJ, Parrillo JE. Cardiogenic shock. Ann Intern
Med. 1999,131(1):47-59.
3. The Triumph Investigators, Alexander JH, Reynolds HR, Stebbins
AL, Dzavik V, Harrington RA, Van de Werf F, Hochman JS. Effect
of tilarginine acetate in patients with acute myocardial infarction and
cardiogenic shock: the TRIUMPH randomized controlled trial. JAMA.
2007;297(15):1657-66.
4. Berger PB, Holmes DR Jr, Stebbins AL, Bates ER, Califf RM, Topol EJ.
Impact of an aggressive invasive catheterization and revascularization
strategy on mortality in patients with cardiogenic shock in the Global
Utilization of Streptokinase and Tissue Plaminogen Activator for Occluded
Coronary Arteries (GUSTO-I) trial. An observational study. Circulation.
1997;96(1):122-7.
5. A comparison of reteplase with alteplase for acute myocardial infarction.
The Global Use of Strategies to Open Occluded Coronary Arteries (GUSTO
III) Investigators. N Engl J Med. 1997;337(16):1118-23.
6. Cohen MG, Kelly RV, Kong DF, Menon V, Shah M, Ferreira J,et al. Pulmonary artery catheterization in acute coronary syndromes: insights from
the GUSTO IIb and GUSTO III trials. Am J Med. 2005;118(5):482-8.
7. Inhibition of platelet glycoprotein IIb/IIIa with eptifibatide in patients with
acute coronary syndromes. The PURSUIT Trial Investigators. Platelet
Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable Angina: Receptor Suppression Using
Intergrilin Therapy. N Engl J Med. 1998;339(7):436-43.
8. Jarai R, Huber K, Bogaerts K, Sinnaeve PR, Ezekowitz J, Ross AM, et
al.; ASSENT-4 PCI investigators. Prediction of cardiogenic shock using
plasma B-type natriuretic peptide and the N-terminal fragment of its pro-hormone concentrations in ST elevation myocardial infarction: an analysis
from the ASSENT-4 Percutaneous Coronary Intervention Trial. Critical
Care Med. 2010;38(9):1793-801.
9. Reynolds HR, Hochman JS. Cardiogenic shock: current concepts and
improving outcomes. Circulation. 2008;117(5):686-97.
10. Shah MR, O’Connor CM, Sopko G, Hasselblad V, Califf RM, Stevenson
LW. Evaluation Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery
Catheterization Effectiveness (ESCAPE): design and rationale. Am Heart
J. 2001;141(4):528-35.
11. Pfisterer M. Right ventricular involvement in myocardial infarction and
cardiogenic shock. Lancet. 2003;362(9381):392-4.
12. Killip T 3rd, Kimball JT. Treatment of myocardial infarction in a coronary care unit. A two year experience with 250 patients. Am J Cardiol.
1967;20(4):457-64.
13. Amaral ACKB, Park M. Monitorização do Balanço entre Oferta e Consumo
de Oxigênio na Síndrome do Choque. Uma Revisão sobre o Significado
Fisiopatológico e Clínico da Saturação Venosa Central (ScvO2) e da
Saturação Venosa Mista de Oxigênio (SvO2). Rev Bras Ter Intensiva.
2004;16(4):271-5.
14. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, Böhm M, Dickstein K, et al.; ESC Committee for Practice Guidelines. ESC Guidelines
for the diagnostic and treatment of acute and chronic heart failure 2012:
The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic
Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in
collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur
Heart J. 2012;33(14):1787-847.
15. De Backer D, Biston P, Devriendt J, Madl C, Chochrad D, Aldecoa C, et
al.; SOAP II Investigators. Comparison of dopamine and norepinephrine
in the treatment of shock. N Engl J Med. 2010;362(9):779-89.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 2 — Nº 4 — Out—Nov—Dez — 2012

22(4).indb 31

31
10/01/2013 17:29:23

Lopes LNGD et al./Choque cardiogênico: avaliação clínico-laboratorial e estratégia medicamentosa
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4):26-33

16. Moiseyev VS, Põder P, Anfrejeys N, Ruda MY, Golikov AP, Lazebnik LB,
et al. Safety and efficacy of a novel calcium sensitizer, levosimendan, in
patients with left ventricular failure due to an acute myocardial infaction.
A randomized, placebo-controlled, double-blind study (RUSSLAN). Eur
Heart J. 2002;23(18):1422-32.
17. Kopel L, Carvalho RT, Bastos JF, Lage SG. Choque cardiogênico. In:
Martins MA, Carrillho FJ, Alves VAF, Castilho EA, Cerri GG, Wen CL
(Org.). Clínica Médica. Barueri: Editora Manole; 2009. p.343-9.

32
22(4).indb 32

18. Sakai K, Nakagawa Y, Soga Y, Ando K, Yokoy H, Iwabuchi M, et al.
Comparison of 30-day outcome in patients<75 years of age versus >or=75
years of age with acute myocardial infarction treated by primary coronary
angioplasty. Am J Cardiol. 98(8):1018-21.
19. Chen ZM, Jiang LX, Chen YP, Xie JX, Pan HC, Peto R, et al.; COMMIT
(ClOpidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction Trial) collaborative group. Addition of clopidogrel to aspirin in 45,852 patients with
acute myocardial infarction: randomised placebo-controlled trial. Lancet.
2005;366(9497):1607-21.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 22 — Nº 4 — Out—Nov—Dez — 2012

10/01/2013 17:29:23

Dinkhuysen JJ et al./Assistência circulatória na insuficiência cardíaca refratária: estado atual das suas indicações e resultados
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4):34-45

Assistência circulatória na insuficiência cardíaca refratária:
estado atual das suas indicações e resultados
Jarbas Jakson Dinkhuysen1
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4):33-44
RSCESP (72594)-2013
Objetivo: O artigo busca apresentar o cenário atual da terapêutica assistência mecânica circulatória por meio da aplicação
de dispositivos artificiais cardíacos aos pacientes portadores de
estados avançados de insuficiência cardíaca, por vários tipos
de indicações. Métodos: Metodologia descritiva abordando
aspectos como remodelamento cardíaco reverso obtido, tipos
de dispositivos e das aplicações, evolução e desenvolvimento
dos modelos, desmame e eventuais aplicações decorrentes e
cuidados especiais em pacientes portadores. Resultados: São
disponibilizados os resultados do último registro INTERMACS
(2012) que listam 4533 pacientes que receberam implante de
dispositivos de assistência circulatória no período entre junho
2006 e junho 2011 nos EUA e dados da experiência nacional.
Conclusões: Tendo em vista a experiência internacional,
observa-se que a aplicação desta modalidade vem aumentando
significativamente, consolidando-se como terapêutica coadjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca terminal.

C irculatory assistance on the refractory cardiac
insufficiency: present status of its indications and results

Descritores: balão intra-aórtico, coração artificial/utilização,
coração auxiliar, insuficiência cardíaca.

Descriptors: heart artificial/utilization, heart failure, heartassist devices, intra-aortic balloon pumping.

1

Objective: This paper describes present stage of the mechanical
circulatory assistance by the application of artificial devices
in patients with advanced stages of cardiac insufficiency
with different treatment indication. Methods: A descriptive
methodology was approaching aspects like reverse cardiac
remodeling, types of devices and its applications, outcomes
and development of the models, the wear and caution with this
kind of patient. Results: The last INTERMACS (2012) results
are stabilished for 4533 patients who received a ventricular
assist device (VAD) implant between June, 2006 to June,
2011 in the EUA, and some aspects and experiences in Brazil.
Conclusion: We are seen that the international experience regarding the application of this kind of therapeutics is showing
a vigorous growth and consolidating like a coadjuvant therapy
in the treatment of the terminal cardiac insufficiency.
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A

assistência circulatória mecânica tem por objetivo principal a aplicação de técnicas e equipamentos capazes
de substituírem temporária ou até definitivamente as
condições cardiocirculatórias de pacientes com afecções ventriculares agudas ou crônicas, oriundas de cardiomiopatias de
diferentes etiologias. Dessa forma, é possível oferecer repouso
relativo ao coração, permitindo sua recuperação, aguardar
transplante cardíaco ou, ainda, como suporte definitivo em
situações especiais.
Nos últimos anos, esta terapêutica tem evoluído e
vem se consagrando como terapia auxiliar no tratamento do
coração comprometido e as suas indicações têm se ampliado
progressivamente. O primeiro estudo multicêntrico aleatório
e controlado recebeu a denominação de REMATCH (Randomized Evaluation of Mechanical Assistance in the Treatment
of Congestive Heart Failure), com início em 1998.
Os pacientes que fizeram parte desse estudo eram portadores de falência cardíaca grave e contraindicação clínica para
o transplante cardíaco. Os resultados iniciais demonstraram as
vantagens da assistência mecânica sobre o tratamento farmacológico pela redução da mortalidade em 48% e melhora da
qualidade de vida1.

Auxílio ao ventrículo esquerdo e o remodelamento
reverso

Um dos grandes avanços da cardiologia nos últimos
anos foi verificar que corações de pacientes em estágios finais
da insuficiência cardíaca poderiam ser recuperados muito próximos da anatomia e da função normal. Isso pode ser constatado
naqueles nos quais foram implantados dispositivos artificiais
de auxílio mecânico ao ventrículo esquerdo como ponte para
transplante, tendo em vista o aprofundamento do quadro clínico
e a falta de doador compatível.
Por muito tempo, prevaleceu o conceito de que a redução do trabalho cardíaco por repouso absoluto no leito podia
promover melhorias clínicas, decorrentes de modestas melhoras da função contrátil. Essa abordagem terapêutica para os
pacientes em estágios avançados de insuficiência cardíaca foi
limitada na prática clínica, pelos efeitos adversos provocados
pela inatividade da musculatura esquelética, do tono vascular
e do sistema nervoso autônomo. Por sua vez, remodelações
cardíacas modestas também são vistas com terapêutica de inibidores de enzima de conversão, angiotensina, nitroglicerina
e β-bloqueadores, levando-se em conta que diminuem a resistência sistêmica, provocando redução da massa do ventrículo
esquerdo e melhorando seu desempenho.
Entretanto, é possível, também, obter-se remodelamento
reverso e recuperação funcional pela assistência mecânica
ao ventrículo esquerdo, pois, quando se combina repouso
miocárdico com atividade física, os benefícios de ambos se
tornam evidentes. Essas são condições obtidas por meio da
aplicação de dispositivos implantáveis que funcionam em série
com o ventrículo esquerdo. O acréscimo de fluxo e de débito
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sistêmicos proporciona a recuperação da falência orgânica
e permite atividade física, enquanto o ventrículo esquerdo é
completamente assistido. O emprego desses dispositivos nos
pacientes que aguardam transplante em estado crítico provocou significativo impacto nos resultados, com melhora da
insuficiência tanto renal como hepática, níveis plasmáticos de
aldosterona, renina, peptídeo atrial natriurético e os de norepinefrina tendem a normalizar.
No momento do transplante, ficou evidente que alguns
corações auxiliados tinham revertido ao tamanho e à massa
normais. Observou-se normalização da relação entre a pressão e
o volume do ventrículo esquerdo com regressão de hipertrofia e
diminuição da miocitólise, da fibrose miocárdica e da apoptose,
bem como redução da expressão da matriz metaloproteinase do
miocárdio, tanto é que Frazier et al.2 estudaram 31 pacientes
com cardiomiopatia dilatada idiopática ou isquêmica, nos quais
foram implantados dispositivos de assistência como ponte para
transplante por mais de 30 dias. Fragmentos do miocárdio
foram retirados do ápice do ventrículo esquerdo por ocasião
do implante e comparados com o órgão nativo por ocasião do
transplante. A média de tempo de suporte foi de 137 dias (31
a 505 dias). Os achados ecocardiográficos, inclusive com o
dispositivo desligado, demonstraram diminuição das dimensões diastólicas do ventrículo esquerdo e aumento da fração
de ejeção. Houve aumento do índice cardíaco e redução da
pressão capilar e da resistência vascular pulmonar. As amostras
histológicas mostraram redução da mitocitólise e da hipertrofia
do cardiomiócito e normalização do metabolismo do cálcio no
retículo sarcoplasmático. Foram demonstradas melhores e mais
eficientes ligação e normalização dos valores de fosfolípides
e ácidos graxos, sugerindo reversibilidade dos distúrbios da
membrana e da função das organelas.
Pacientes tratados com terapêutica médica máxima
para insuficiência cardíaca foram comparados com outros nos
quais foi aplicado suporte mecânico durante, em média, quatro
meses3. O remodelamento reverso foi encontrado em corações
nos quais a relação pressão e volume final diastólico foi menor,
em comparação com aqueles tratados farmacologicamente. A
massa do ventrículo esquerdo foi reduzida, com diminuição da
hipertrofia do cardiomiócito e normalização das orientações
das fibras. Outros autores confirmaram esses achados, documentando também que a incompetência valvar pode interferir
no remodelamento reverso. Esses trabalhos demonstram que o
auxílio mecânico prolongado ao ventrículo esquerdo, nos casos
de insuficiência cardíaca em estágios finais, pode diminuir a
necrose do cardiomiócito e a apoptose, reverter a miocitólise
e, como consequência, melhorar a contratilidade.
O desaparecimento no plasma do autoanticorpo contra o receptor β-1 adrenérgico, assim como a normalização
dos valores de norepinefrina, são fatores importantes nesse
contexto.
Alguns trabalhos de ponte para recuperação demonstram
a importância da etiologia de insuficiência cardíaca, de tal sorte
que pacientes com miocardite aguda em fase terminal podem
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ser suportados em um ou ambos os ventrículos, até que ocorra a
resolução do processo inflamatório, podendo o coração retornar
praticamente à normalidade morfoanatômica4.
O acúmulo de dados clínicos e científicos relacionados
à recuperação da função do ventrículo esquerdo com suporte
mecânico circulatório é convincente e abre um universo de
possibilidades de pesquisas em todos os sentidos.
Por outro lado, as equipes que trabalham com transplante cardíaco frequentemente deparam com casos em grau
avançado de insuficiência cardíaca que praticamente inviabilizam o transplante cardíaco, apesar de muitas vezes ter-se à
disposição doador considerado ideal. Trata-se de falência de
múltiplos órgãos, o que impede a indicação, sendo que esses
poderiam ser colocados em assistência por algumas semanas
ou meses até que suas funções orgânicas fossem restabelecidas
e, assim, seriam submetidos ao transplante.
Outros pacientes que poderiam se beneficiar do suporte a longo prazo ou definitivo são aqueles com sorologia
positiva HIV, taxas elevadas de creatinina, função hepática
limítrofe primária ou secundária à insuficiência cardíaca
grave decorrente de miocardite grave, como já descrito na
literatura. É preciso que a aplicação dessa técnica seja iniciada urgentemente de rotina em nosso meio, para tentar
recuperar o atraso e o tempo perdido neste campo, como preconizam as indicações das Diretrizes Brasileiras5,6 e o estudo
INTERMACS, Tabela 17.
Principais critérios clínicos e hemodinâmicos de indicação para o emprego da assistência circulatória:
• Índice cardíaco inferior a 1,5 L/min.m2
• Pressão arterial sistólica inferior 80 mmHg
• Necessidade de balão intra-aórtico
• Necessidade contínua de agentes inotrópicos
• Pressão capilar pulmonar elevada, acima de 25
mmHg
• Edema pulmonar persistente na ausência de ventilação mecânica
• Falência neurológica ou renal reversível devido
ao baixo débito
• Distúrbio hidroeletrolítico relacionado à insuficiência cardíaca
• Arritmias graves a despeito do emprego de terapia
específica
Principais critérios de contraindicação para o emprego
da assistência circulatória:
• Insuficiência cardíaca com cardiomiopatia hipertrófica ou ventrículo não dilatado com função contrátil
preservada
• Obstáculos técnicos que apresentam alto risco cirúrgico para implante e manutenção do dispositivo
de assistência ventricular esquerda
• Coexistência de condição clínica terminal, como
metástases, insuficiência hepática, renal, pulmonar
ou vascular avançada
• Infecção sistêmica ativa ou alto risco para infecção

•
•
•

Tipos de assistência mecânica
Considerações sobre emprego de fluxo pulsátil e contínuo
O sucesso dos dispositivos de fluxo pulsátil como ponte
para o transplante estendeu também as suas aplicações para uso
a longo prazo naqueles pacientes inelegíveis ao transplante,
consolidando-se com o estudo REMATCH. Acreditava-se que
apenas as bombas com fluxo pulsátil seriam capazes de fornecer
suporte circulatório e atender às necessidades fisiológicas do
organismo. Todavia, é controverso e polêmico o papel que a
pressão de pulso atua na perfusão de órgãos, acreditando-se que a
sua participação exerça maior influência na recuperação durante o
choque cardiogênico. As bombas sanguíneas que produzem fluxo
pulsátil são mais complexas e requerem o uso de válvulas para
produzirem o fluxo unidirecional, consideradas mais fisiológicas.
Por sua vez, as bombas de fluxo contínuo, do tipo axial, podem
ser confeccionadas em tamanhos menores, são mais simples e
empregam menor número de componentes, contudo, dúvidas ainda recaem sobre a eficiência com o uso de fluxo contínuo ou
redução da amplitude de pulso a longo prazo.
Classificação dos dispositivos de assistência circulatória
mecânica
Os dispositivos de assistência circulatória mecânica podem
ser classificados em função de diferentes critérios, como tipo de
fluxo empregado, posição do dispositivo em relação ao coração,
a câmara ventricular assistida, grau de substituição da função
ventricular e posição do dispositivo em relação ao paciente.
Em relação ao tempo de permanência previsto do dispositivo, considera-se de curta duração aqueles empregados em
choque cardiogênico após infarto agudo do miocárdio, após
cirurgia cardíaca ou miocardites, que, em geral, apresentam
probabilidade de recuperação. Os dispositivos de média duração são empregados em pacientes com miocardiopatia que
desenvolvem choque cardiogênico enquanto aguarda doador
compatível, alguns deles apresentam recuperação miocárdica
e a assistência é retirada sem a necessidade do transplante. No
terceiro grupo com longa permanência, os pacientes são portadores de miocardiopatia irreversível, não sendo considerados
candidatos ao transplante cardíaco8.
Classificação da assistência circulatória mecânica
a) Tipo de fluxo:
• Contrapulsação: balão intra-aórtico
• Contínuo: roletes, centrífuga e axial
• Pulsátil: pneumático e elétrico
b) Em relação à posição do coração: série ou paralelo
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Restrições físicas, superfície corpórea ou dimensões abdominais inadequadas
A assistência univentricular está contraindicada
quando houver disfunção do ventrículo contralateral à assistência
Falta de condições psicossociais para entender e
aderir ao tratamento proposto
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Tabela 1. Orientação para o uso da assistência circulatória mecânica de acordo com a INTERMACS.
Perfil

Tipo de paciente

Orientação à assistência

1

Choque cardiogênico: hipotensão persistente a despeito de
vigoroso suporte inotrópico com hipoperfusão orgânica crítica
que frequentemente é confirmada pela acidose.

Aplicação de dispositivos de assistência em tempo não
superior a horas.

2

Declínio progressivo: deterioração funcional a despeito de
suporte endovenoso de inotrópico manifestado por queda da
função renal, depleção nutricional, inatividade em restaurar
balanço hídrico e intolerância aos agentes inotrópicos.

Aplicação de dispositivo de assistência em tempo não
superior a dias.

3

Estável com dependência de inotrópicos: estabilidade pressórica
e das funções orgânicas em uso de suporte inotrópico intraveno- Aplicação eletiva de dispositivos permanentes em períodos
so, com ou sem auxílio de circulatório temporário, demonstrannão superiores há poucas semanas
do falência ou disfunção renal.

4

Sintomas em repouso: estabilidade hídrica apresentando sintomas de congestão em repouso com dosagem alta de diurético. É
necessário considerar outras estratégias cujos resultados não se
tornam consistentes e podem comprometer a evolução clínica.

Aplicação eletiva de dispositivos permanentes em período
superior a semanas ou meses até o restabelecimento das
condições basais adequadas, inclusive nutricionais.

5

Intolerância ao exercício físico: estabilidade em repouso, mas
incapaz de assumir pequenas atividades, restrito ao domicilio,
sem sintomas congestivos com dificuldade de controle volumétrico ou mesmo disfunção renal. Se há comprometimento associado de perda de peso e de funções orgânicas o paciente deve
ser considerado com o Perfil 4.

O uso de dispositivos permanentes dependerá da dificuldade na manutenção do peso, boa função orgânica e atividade física.

6

Limitação a exercício físico: sem evidência de retenção hídrica,
sem sintomas em repouso com algumas atividades domiciliares
e poucas fora, apresentando fadiga nos primeiros momentos da
atividade, sendo necessário avaliar o consumo de O2 pelo teste
cardiopulmonar e em, alguns casos, realizar a investigação hemodinâmica para estratificar o estágio da insuficiência cardíaca.

Variável e dependerá da capacidade de manter o peso corporal, boas funções orgânicas e graus de atividade física.

7

Insuficiência cardíaca - NYHA III avançada: sem história clínica de episódios recentes de desequilíbrio do balanço hídrico,
atividade física possível e limitada a nível baixo.

Transplante cardíaco ou suporte circulatório por ventrículos artificiais é geralmente contraindicado.

c) Modo de assistência ventricular: esquerda, direita
ou biventricular
d) Em função da assistência ventricular:
• Parcial: ventrículos artificiais
• Total: coração artificial
e) Posição do dispositivo:
Paracorpóreo ou implantável < 30 dias (curta duração)
• Tempo de permanência: > 30 dias a < 1 ano (média
duração), e > 1 ano (longa duração)
Na escolha do tipo de assistência e do dispositivo mais
adequado que possam oferecer maiores benefícios ao paciente,
deve-se levar em consideração a etiologia da disfunção ventricular, o tempo previsto de assistência e as condições clínicas
do paciente.
Tipos de dispositivos empregados em assistência circulatória mecânica
O balão intra-aórtico, a bomba centrífuga, o sistema TandemHeart® e a assistência com fluxo axial por
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cateter do tipo ImpelIa® são denominados de dispositivos de
curta duração.
Balão intra-aórtico
Este método de assistência circulatória utiliza o princípio
de contrapulsação com o acionamento sincrônico do cateter-balão introduzido na aorta descendente. Trata-se de equipamento
de fácil manuseio, eficiente, seguro e de baixo custo, propriedades estas que o transformaram no dispositivo mais difundido no
mundo e de primeira escolha no tratamento de suporte de falência
ventricular esquerda refratária à terapêutica convencional9.
Bombas centrífugas
O sangue é acionado por ação da força centrífuga gerada
durante a rotação do dispositivo, impulsionando-o para a via
de saída do cone. O fluxo sanguíneo é obtido pelo medidor
posicionado na linha de saída da bomba e depende do número
de rotações e da resistência vascular imposta ao circuito e pode
fornecer assistência uni e biventricular.
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A anticoagulação é obtida com heparina e o controle
pela determinação seriada do tempo de coagulação ativado
(TCA), que deve ser mantido 50% a 100% acima dos valores
normais. Nos casos em que são mantidos fluxos sanguíneos
superiores a 2 L/min, é possível manter o suporte sem anticoagulação, mesmo por período mais prolongado. O controle
laboratorial é de fundamental importância, devendo-se efetuar
a reposição de plaquetas, manutenção do hematócrito acima de
30% a 35% e correção dos respectivos desvios metabólicos.
A avaliação ecocardiográfica seriada auxilia na avaliação da recuperação miocárdica e na fase de desmame. O fluxo
de perfusão com a assistência circulatória deve ser ajustado
de tal forma somado ao débito do paciente ofereça índice
cardíaco de 2,2 L/min.m2 e pressão capilar pulmonar inferior
a 15 mmHg.
A falência ventricular após cirurgia cardíaca com dificuldade de saída da circulação extracorpórea tem representado
uma das suas maiores indicações, pois a instalação deste tipo
de assistência torna-se mais simples devido ao fácil acesso às
estruturas anatômicas.
Devido à facilidade no manuseio das bombas centrífugas, têm se estendido seu uso como suporte circulatório em
casos de ressuscitação de emergência, elegendo-se os vasos
femorais para acesso das cânulas por punção percutânea. Pacientes candidatos ao transplante que apresentam deterioração
hemodinâmica aguda podem se beneficiar com este tipo de
suporte circulatório, servindo como ponte.
Também têm sido utilizadas com sucesso nas disfunções
do ventrículo direito após o transplante cardíaco em pacientes
portadores de pressão pulmonar aumentada e quando os agentes
farmacológicos se mostram ineficazes. Devido ao pequeno
traumatismo produzido nos elementos sanguíneos, este tipo
de dispositivo tem sido utilizado em associação com os oxigenadores de membrana, sendo esta forma de assistência denominada de ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation).
Esta modalidade é indicada como suporte para oxigenação
assistida, suporte cardiorrespiratório, ponte de recuperação,
ponte para outro tipo de assistência ou mesmo como ponte
para o transplante.
As vantagens do uso da bomba centrífuga são:
• baixa complexidade e custo em relação aos ventrículos artificiais;
• simplicidade no manuseio do equipamento;
• suporte uni ou biventricular;
• sistema facilmente transportável;
• controle contínuo do fluxo sanguíneo; e
• turbulência reduzida, menor traumatismo celular e
menor risco da embolia aérea.
As desvantagens são:
• requer controle contínuo por profissional treinado;
• necessidade de anticoagulação;
• imobilização do paciente no leito;
• assistência de curta duração, em geral não superior
a 10 dias.

A interrupção do suporte circulatório deve ser gradual, com redução lenta e programada do fluxo de perfusão e
com período de instalação não inferior a 24 horas. A análise
evolutiva de comportamento hemodinâmico, ecocardiográfico, metabolismo e as necessidades de drogas vasoativas auxiliam na decisão e na velocidade de desmame da
assistência circulatória.
Desvio átrio esquerdo/femural
Trata-se da introdução percutânea de uma cânula de drenagem de 20 Fr através da veia femoral e posicionada no átrio
esquerdo por via transeptal e o sangue drenado é reinfundido na
artéria femoral por meio de uma bomba centrífuga. O sistema
então denominado TandemHeart® tem sido empregado como
suporte ventricular esquerdo em angioplastias de alto risco;
choque cardiogênico após cardiotomia, miocardites e como
ponte para o transplante.
Este dispositivo está contraindicado em pacientes portadores de disfunção ventricular direita associada, presença
de comunicação interventricular, insuficiência aórtica ou
vasculopatia periférica e as eventuais complicações incluem
tromboembolismo, hipotermia sistêmica, deslocamento da
cânula, infecção e sangramento.
Bombas axiais acionadas por cateter
Trata-se de uma turbina montada na ponta de um cateter
que impulsiona o sangue baseado no princípio de Arquimedes,
provocando aumento significativo do índice cardíaco, redução
da pressão em capilar pulmonar e manutenção da pressão
arterial sistêmica.
A turbina na ponta do cateter é posicionada no interior
do ventrículo esquerdo e produz fluxo axial contínuo, em
paralelo ao próprio eixo do sistema. Com 25 mil rotações por
minuto, o sistema é capaz de aspirar o sangue da cavidade e
ejetá-lo na aorta ascendente a razão de 4,7 L/min sob regime
pressórico de 100 mmHg. O sistema dispensa necessidade do
sincronismo cardíaco e reduz significativamente o trabalho
ventricular, por descompressão da cavidade.
O Impella® é um sistema de assistência circulatória
intraventricular, capaz de prover suporte uni ou biventricular,
que pode a 30 mil rotações por minuto prover 7 L/min de fluxo
sanguíneo a 100 mmHg. Pelo seu desempenho, o sistema vem
ganhando espaço, com vantagens adicionais na melhora de
débito cardíaco em relação ao balão intra-aórtico. As principais
vias de implante são o acesso percutâneo através da artéria
femoral ou diretamente através da aorta ascendente durante
cirurgias cardíacas. Para o suporte ao ventrículo direito, utiliza-se o acesso pela veia femoral ou, em situações especiais, a
inserção através do tronco pulmonar. O sistema disponibiliza
dois modelos o Impella-2.5®, que pode ser inserido por punção
da artéria femoral e é capaz de aumentar o débito cardíaco em
até 2,5 L/min e o Impella-5.0®, que pelo seu maior calibre pode
aumentar o débito cardíaco em até 5,0 L/min, sendo necessário
o implante sob visão direta da artéria10.
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As principais indicações são no infarto agudo do miocárdio, choque cardiogênico, angioplastia de alto risco e como
ponte para decisão. As contraindicações incluem presença de
vasculopatia periférica e prótese valvar aórtica e dentre as potenciais complicações ressaltam-se o deslocamento do cateter,
isquemia de membros inferiores, principalmente em portadores
de arteriopatias periféricas11. A eventual perfuração ventricular
está protegida pela presença na extremidade do cateter de ponta
flexível em formato de “rabo de porco”.

Ventrículos artificiais
Evolução e desenvolvimento
Na evolução das bombas sanguíneas, incluindo os ventrículos e corações artificiais, são reconhecidas fases distintas
em função dos avanços tecnológicos incorporados. As descritas
como de primeira geração incluem: Thoratec®, WorldHeart®,
Arrow® e Abiomed®, SynCardia Systems® e o Berlin Heart
Excor®. Essas bombas foram construídas em conceitos dos
anos de 1970, empregando fluxo pulsátil. Na segunda geração,
a propulsão sanguínea se baseou fundamentalmente nas bombas
rotatórias e fazem parte desse grupo: Thoratec HeartMate-II®,
Jarvik 2000®, MicroMed DeBakey®, Baylor Gyro VAD® e o
Arrow CorAidTM. Na terceira geração estão incluídas as bombas que empregam impulsores suspensos magneticamente e
produzem fluxo contínuo ou com diminuição da pulsação. São
exemplos desse grupo: Terumo DuralHeartTM, Thoratec HeartMate III®, Ventracor VentrAssistTM, WorldHeart Levacor®,
HeartWare HVADTM e o Berlin Heart Incor®.
As bombas de fluxo contínuo representam um avanço
na assistência circulatória mecânica, particularmente no que
se refere à longevidade mecânica em comparação com os
sistemas pulsáteis. Existem ainda dúvidas sobre os efeitos do
fluxo contínuo a longo prazo para o organismo, no entanto, a
experiência clínica tem sido encorajadora12.
As bombas pulsáteis empregadas atualmente baseiam-se
em desenhos concebidos há algum tempo, muito embora os seus
componentes tenham sofrido aperfeiçoamentos, tornando-as
melhores, apesar de que a presença de diafragmas, válvulas, sistema de vácuo, maiores dimensões e áreas de estase, entre outros,
possam representar fatores de complicações funcionais do sistema.
Concepções mais modernas têm procurado eliminar as causas
mais comuns de falhas mecânicas, reduzir o peso e dimensões,
procurando torná-los mais eficientes. Os novos conceitos incluem
maior biocompatibilidade dos materiais e menores dimensões tanto
dos volumes das bombas de fluxo axial e os elementos internos
são lubrificados pelo próprio sangue e levitados magneticamente.
Modelos de ventrículos artificiais
O modelo Abiomed-BVS5000® é um ventrículo pulsátil
paracorpóreo de curta duração capaz de promover assistência
ao ventrículo esquerdo, direito ou ambos. É constituído de duas
câmaras valvuladas de 80 mL confeccionadas em policarbonato
capaz de produzir fluxo sanguíneo de 6 L/min. Seu período de
uso é de curta duração, não ultrapassando a média de dez dias
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e deve ser mantido com dose plena de heparina para evitar
tromboembolismo. A sua principal indicação é no choque
pós-cardiotomia, e no cardiogênico após infarto agudo do
miocárdio, miocardites ou como ponte para outros dispositivos.
Os modelos pneumáticos Thoratec®, assim como o
Berlin Heart® ExCor, são para implante paracorpóreo e a propulsão sanguínea se dá por meio de uma membrana livre que
se desloca por ação do ar comprimido, produzindo aspiração
e ejeção do sangue. O dispositivo é implantado em posição
heterotópica em paralelo ao ventrículo nativo e apresenta
volume sistólico médio de 65 mL, acionado sincronicamente
por console pneumático.
O ventrículo modelo Thermedics® é um dispositivo
pneumático totalmente implantável, com fluxo unidirecional.
A câmara sanguínea é revestida por microesferas de titânio
e separada por uma membrana de poliuretano flexível que
aciona o sangue. Esse revestimento minimiza a formação
de coágulos e diminui a capacidade trombogênica do dispositivo e o implante é feito em posição intra-abdominal, com
desvio do sangue do ápice do ventrículo esquerdo e devolvido
na aorta ascendente.
O Berlin Heart® ExCor tem como principal vantagem
a possibilidade de aplicação em pacientes pediátricos, tendo
tamanhos de 80, 60, 30, 25 e 12 mL, respectivamente.
Os ventrículos eletromecânicos, também denominados
de “Pusher-Plate”, são acionados por uma membrana aderida a
uma placa rígida que se movimenta impulsionando o sangue de
forma pulsátil. Os modelos que se destacaram foram o Novacor® e o TCI HeartMate® de acionamento elétrico e totalmente
implantáveis. Estes dispositivos podem oferecer até 8 L/min.
m2 e podem ser acionados assincronicamente com frequência
determinada pelo operador do sistema em situações de emergência e sincronicamente de acordo com o ritmo cardíaco ou
enchimento diastólico. As principais complicações com o uso
destes dispositivos são sangramento, tromboembolismo, hemólise, infecção, insuficiência renal, hepática ou respiratória.
Recentemente, as microbombas implantáveis acionadas por microturbinas com fluxo axial têm ganhado especial
destaque, como anteriormente descrito. O modelo MicroMed
DeBakey® foi a primeira bomba usada em humanos, sendo
capaz de oferecer fluxo sanguíneo de 5 L/min sob regime de
pressão de 100 mmHg com 10 mil rotações por minuto. O
modelo Jarvik-2000® a microbomba é implantada no interior
do ápice do ventrículo esquerdo, desviando o sangue para a
aorta ascendente ou descendente.

Coração artificial total
O coração artificial total é um dispositivo mecânico
implantado em posição ortotópica, que substitui integralmente o
coração nativo, sendo indicado como ponte para o transplante.
É constituído de duas câmaras pneumáticas confeccionadas em poliuretano, as quais são acopladas aos átrios
remanescentes e aos grandes vasos. Cada câmara contém uma
válvula de carvão pirolítico, acionada por fontes de energia
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externa e oferece volume sistólico de 100 mL. O débito de 4
a 5 L/min pode atingir até 10 a 15 L/min. As principais complicações foram sangramento, tromboembolismo e infecção.
Suas indicações seguem os critérios de estágio final da
insuficiência cardíaca, expectativa de vida inferior a 30 dias,
inelegível para o transplante e não ter outras opções terapêuticas
e também nos casos de infarto agudo massivo, com comprometimento de 40% ou mais de massa muscular, acompanhada
de choque cardiogênico grave. A Figura 1 ilustra os tipos de
dispositivos.

Figura 1. Exemplo de bombas de assistência ventricular e coração
artificial total.

Desmame da assistência circulatória mecânica
No suporte circulatório do tipo pulsátil, o processo de
desmame somente deve ser iniciado após a recuperação da
estabilidade hemodinâmica. O ecocardiograma transesofágico
auxilia na avaliação da contratilidade ventricular e na determinação da fração de ejeção. Se o suporte for biventricular,
os fluxos direito e esquerdo devem ser reduzidos simultânea e
gradativamente na razão de 0,5 L/min a cada 5 minutos.
Os fluxos não devem ser reduzidos para abaixo de 3,0 L/
min sem aumento da anticoagulação e não se recomenda fluxo
abaixo de 2,0 L/min. Pode ser necessário o uso de inotrópicos endovenosos nesse período de desmame ou até de balão
intra-aórtico antes da retirada do dispositivo de assistência
circulatória. Se o padrão hemodinâmico se mantiver estável por
período de 5 a 10 minutos, a retirada do dispositivo pode ser
considerada, em caso contrário deve-se retomar a assistência
circulatória plena13.

Eventuais complicações com o uso da assistência
circulatória mecânica

As complicações estão relacionadas ao uso do próprio
dispositivo com o coração nativo com os demais órgãos,
destacando-se insuficiência renal, arritmias, infecção, complicações hematológicas, disfunção do ventrículo sem suporte,
insuficiência aórtica e distúrbios psicológicos.

Insuficiência renal
A insuficiência renal é complicação frequente em pacientes com insuficiência cardíaca avançada, e o uso desses
dispositivos contribui para revertê-la. Se a disfunção ocorrer
durante o uso da assistência circulatória, deve-se promover
o ajuste do fluxo do sanguíneo para manter a pressão arterial
adequada. A recuperação da função renal pode levar dias ou
semanas e, nesse período, é importante evitar o uso excessivo
de diuréticos. A meta é manter a pressão do capilar pulmonar
e do átrio direito entre 10 e 14 mmHg, estimular a diurese se o
volume urinário for inferior a 1 mL/kg/hora. O balanço hídrico
não deve ser positivo nos primeiros dias após o implante, e a
diálise deve ser indicada em casos selecionados, como na acidose persistente, hipercalcemia ou por hipofluxo renal.
Arritmias
É muito importante a manutenção do ritmo sinusal,
principalmente se a meta é a recuperação do coração nativo.
• Arritmias atriais: deve-se considerar a cardioversão elétrica se houver comprometimento do débito
cardíaco. Na medida do possível, deve-se reduzir
ou retirar os agentes inotrópicos, pelo seu poder
arritmogênico. Podem ser causadas pelo vácuo
excessivo e colapso do átrio. Em casos de arritmia
persistente, como no fIutter ou na fibrilação atrial,
deve-se aumentar o tempo de coagulação ativada
para 300 s ou o tempo de tromboplastina parcial
ativada para valores entre 2,5 e 3,0, visando inibir a
formação de coágulo no interior do coração nativo
ou nas conexões do dispositivo.
• Bloqueios cardíacos: podem surgir em decorrência do infarto do miocárdio recente ou edema
miocárdico. Podem requerer o uso de marca-passo
temporário, agentes vasoativos, inotrópicos ou a
associação deles. É necessário agir rapidamente no desenvolvimento de assistolia quando a
assistência for univentricular e não haverá necessidade de massagem cardíaca se a assistência
for biventricular.
• Arritmias ventriculares sem parada cardiorrespiratória: podem causar redução do débito
cardíaco por diminuição do fluxo sanguíneo ao
dispositivo. Deve-se considerar o uso de agentes antiarrítmicos, como amiodarona e lidocaína, uso de
marca-passo, ou cardioversão elétrica. Se o suporte
for biventricular, a arritmia não necessariamente
tem de ser revertida, exceto se a meta for a recuperação do coração nativo, mas se for univentricular
deve-se proceder com a cardioversão imediata.
Infecção
Esta é uma das complicações mais importantes e temíveis relacionadas ao uso da assistência circulatória e pode
acometer a ferida operatória esternal ou as saídas das conexões
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do dispositivo. A profilaxia passa pelo emprego de assepsia
rigorosa na troca diária dos curativos oclusivos, lavagem das
mãos antes de manusear o paciente, manter a antibioticoprofilaxia até a retirada dos drenos, verificação constante e manuseio
asséptico das conexões do dispositivo, fixação adequada das
conexões nos locais de saída na pele, manter estado nutricional
adequado, realizar culturas na suspeita de infecção e diagnóstico e tratamento precoce das eventuais infecções.
Complicações hematológicas
Hemólise: pode ocorrer principalmente pelo aumento
da velocidade do sangue nas conexões ou pelo posicionamento
inadequado das cânulas. Deve-se suspeitar quando houver
necessidade de reposição de hemácias sem sinais de sangramento evidente. Na sequência estão os principais parâmetros
laboratoriais para o diagnóstico de hemólise durante o uso de
assistência circulatória e em caso de suspeita de hemólise a
dosagem de hemoglobina livre no plasma deve ser realizada a
cada 12 horas (Tabela 2).
Hemorragia ou trombose das conexões, do dispositivo ou ambos: o sangramento e a trombose são complicações
frequentes no pós-operatório imediato de implante de dispositivo de assistência circulatória. Deve-se seguir protocolo
rigoroso de hemostasia e anticoagulação para minimizar essas
complicações.
Protocolo de hemostasia: a hemostasia inicia-se já na
sala de operações, com:
• Redução do tempo de circulação extracorpórea;
• Uso de antifibrinolíticos e autotransfusão intraoperatória;
• Hemostasia rigorosa e sempre que possível fechar
o esterno;
• Reversão total da ação da heparina pela protamina
até a normalização do tempo de coagulação ativado
mantendo-o em torno de 200s;
• Normalização da temperatura corpórea;
• Reposição dos elementos sanguíneos, mantendo
hemoglobina acima de 10g/dL, hematócrito acima
de 30% e plaquetas superior a 100 mil por mm3;
• Avaliação laboratorial após o término da circulação
extracorpórea com as determinações de: tempo de
coagulação ativado, coagulograma completo, fibrinogênio, tromboelastograma e contagem de pla-

quetas. Corrigir as coagulopatias no pós-operatório
com o uso de plaquetas, plasma fresco congelado,
crioprecipitado e acetato de desmopressina;
• O sangramento mediastinal deve ficar abaixo de 75
rnL/h durante as três ou quatro primeiras horas e na
presença de valores superiores com coagulograma
normal deve-se considerar a revisão cirúrgica da hemostasia. O índice de reoperação oscila em média de
40% a 50% nas primeiras 24 horas e a indicação pode
obedecer aos seguintes critérios de sangramento:
• 10 mL/kg/hora em duas horas;
• 5 mL/kg/hora em três horas;
• 200 mL/hora em seis horas.
Protocolo de anticoagulação: A formação de trombos
no interior do dispositivo, cânulas ou conexões é uma complicação mais tardia, já que na primeira fase pós-implante o
risco maior é de sangramentos. Com o intuito de evitar trombose do sistema, deve-se iniciar a administração de heparina
nas primeiras 24 horas após o implante, desde que não haja
contraindicação e que a drenagem mediastinal esteja inferior
a 50 mL/h por quatro horas. O tempo de coagulação ativado
deve permanecer entre 180 e 200 s, devendo-se realizar o seu
controle a cada duas ou quatro horas. Portadores de fibrilação
atrial ou fibrilação ventricular sustentada devem permanecer
com tempo de coagulação em torno de 300 s. Esses mesmos
valores devem ser respeitados durante o período do desmame
da assistência quando o fluxo for inferior a 3 L/min.
Em contrapartida, pacientes em uso prolongado de
heparina podem desenvolver deficiência de antitrombina III
e necessitam de doses maiores para manter o mesmo valor de
tempo de coagulação ativado. Nesses casos, deve-se considerar o uso de plasma fresco congelado ou de antitrombina III,
devendo-se evitar a suspensão da heparina se o tempo de coagulação ativado estiver inferior a 200 s. O ácido acetilsalicílico
na dose de 300 mg/dia deve ser iniciado a partir do terceiro
dia após o implante e a warfarina a partir da segunda semana,
mantendo-os até a retirada do dispositivo, exceto nos casos em
indicação de ponte para o transplante.
Disfunção do ventrículo direito
A assistência circulatória esquerda é muito mais frequente e, por este motivo, a vigilância ao ventrículo direito não
assistido deve ser uma preocupação constate, pois a sua ocor-

Tabela 2. Diagnóstico laboratorial com suspeita de hemólise.
Valor
Desidrogenase láctica

> 500-100 U/L

240-480 U/L

Bilirrubina indireta

> 2,5 mg/dL

0,2-0,8mg/dL

Haptoglobina

> 27mg/dL

30-200 mg/dL

Hemoglobina livre no plasma

> 30-50g/dL

< 5 g/dL

Fragmentos de hemácias em sangue periférico

Presentes
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rência acarreta hipofluxo ao esquerdo e reduz drasticamente o
desempenho do dispositivo por falta de volume sanguíneo. Assistência ventricular direita com bomba centrífuga ou implante
de outro dispositivo deve ser realizada na falência do suporte
farmacológico. Potapov et al.10 enfatizaram que a avaliação
pré-operatória da insuficiência tricúspide e da geometria do
ventrículo direito pode ajudar a selecionar aqueles pacientes
que se beneficiariam com o suporte biventricular.
Diagnóstico da disfunção do ventrículo direito durante
assistência univentricular esquerda
Critérios e parâmetros:
a) Hemodinâmicos:
• Pressão venosa central > 20 mmHg
• Fluxo do dispositivo < 2,0 L/min/m2
• Pressão capilar pulmonar < 15 mmHg
b) Ecocardiográficos:
• Distensão das câmaras direita
c) Radioisotópicos:
• Diminuição progressiva da fração de ejeção de
ventrículo direito
d) Disfunção de múltiplos órgãos:
• Creatinina > 2,0 mg/dL
• Bilirrubinas > 2,5 mg/dL
e) secundária à falência direita:
• Oligúria persistente (< 1mL/kg/hora)
Insuficiência aórtica
O estresse provocado na parede da aorta ascendente
devido à força da ejeção do dispositivo é mais pronunciado
em bombas pulsáteis do que nas de fluxo contínuo. A força da
pulsação pode determinar dilatação progressiva da aorta com
o surgimento ou piora da insuficiência aórtica. Esta disfunção
valvar grave reduz a eficácia do ventrículo artificial, pois cria
um ciclo de fluxo entre o dispositivo e o coração nativo. A
insuficiência aórtica da valva nativa deve ser reconhecia e
corrigida no momento do implante da assistência.

Cuidados especiais com o paciente em assistência
circulatória mecânica

O período de assistência ventricular mecânica requer
cuidados para minimizar complicações indesejáveis. No período de pré-implante, a criteriosa seleção do paciente é de
fundamental importância para evitar indicações precoces, em
que a terapêutica farmacológica ainda tem lugar, ou tardias
para se evitar as disfunções multiorgânicas.
Pacientes com insuficiência cardíaca terminal em uso
de três ou mais agentes inotrópicos em doses altas apresentam
mortalidade superior a 80% em um ano e a assistência circulatória, desde que bem indicada, é capaz de modificar essa evolução3. Diferentes fatores estão associados ao mau prognóstico
após implante dos dispositivos e devem ser considerados como
forma de contraindicações ao procedimento11.

Contraindicações ao uso de assistência ventricular
esquerda:
• Idade > 65 anos
• Episódio de embolia pulmonar no último mês
• Intubação orotraqueal prolongada, superior a 48
horas
• Reanimação cardiopulmonar nas últimas 24 horas
• Sequela neurológica aguda
• Infecção em atividade
• Disfunção hepática com bilirrubina total superior
a 3 mg/dL
• Insuficiência renal aguda ou crônica com creatinina
superior a 2,5 mg/dL, ureia superior a 100mg/dL
ou ambos
O período pós-operatório pós-implante deve estar
sob a responsabilidade de profissionais com experiência
nesse tipo de procedimento para que os problemas possam
ser reconhecidos prontamente e tratados de forma adequada.
Algumas recomendações são importantes e deve objetivadas,
tais como desmame precoce da ventilação mecânica, não retardar a revisão de hemostasia na presença de sangramentos
sem distúrbios da coagulação, identificar precocemente sinais
de tamponamento, mobilização precoce do paciente, controle
diário do peso, manter débito urinário entre 100 e 200 mL/h,
controle rigoroso da anticoagulação, diminuição precoce dos
inotrópicos, fisioterapia pulmonar intensiva, hidratação adequada para se obter índice cardíaco superior a 2,3 L/min com
reduzidas pressões de enchimento ventricular, não suspender
precocemente a assistência, em geral inferior a 72 horas, reconhecer adequadamente a recuperação dos órgãos-alvo e do
coração nativo antes de retirar o dispositivo e observar ejeções
nativas no registro da pressão arterial média.
Cuidados com o paciente em assistência esquerda ou
biventricular:
Assistência ventricular esquerda:
• Manutenção do fluxo no dispositivo superior a
2,5L/min/m2
• Manutenção da pressão do átrio esquerdo ou capilar
pulmonar entre 8 e 16 mmHg
• Ausência de sinais de falência ventricular direita
• Ajuste da assistência com vácuo de 20 mmHg após
fechamento do esterno com a cânula em posição
atrial e 10 mmHg com a cânula no ventrículo
Assistência biventricular:
• Manutenção do fluxo no dispositivo esquerdo
superior a 2,5 L/min/m2
• Manutenção da pressão do átrio esquerdo ou capilar
pulmonar entre 5 e 15 mmHg
• Ajuste do dispositivo esquerdo com vácuo de 20
mmHg após fechamento do esterno com a cânula
em posição atrial e 10 mmHg com a cânula no
ventrículo

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 22 — Nº 4 — Out—Nov—Dez — 2012

22(4).indb 41

41
10/01/2013 17:29:23

Dinkhuysen JJ et al./Assistência circulatória na insuficiência cardíaca refratária: estado atual das suas indicações e resultados
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4):34-45

•

Fluxo do dispositivo direito 10% menor do que
no esquerdo (ajuste individualizado da pressão
do vácuo)
A chave do sucesso do programa desta natureza é um
grupo de profissionais que dedicam tempo total ou boa parte
dele no cuidado destes pacientes, incluindo cirurgiões treinados
nos implantes e seu manuseio, cardiologistas, perfusionistas,
anestesistas e enfermagem que acompanham integralmente
estes pacientes. Devido a eventuais falhas do aparelho, é necessário sempre ter alguém à disposição para estas emergências
que requerem atendimento imediato.
Há necessidade de selecionar criteriosamente os pacientes do ponto de vista multidisciplinar, incluindo a área
psicológica do paciente e sua família, notadamente para o
pós-operatório e evolução tardia, pois, a despeito de grande
evolução tecnológica com melhora dos dispositivos, os portadores sempre retornam para resolver problemas do aparelho
ou da insuficiência cardíaca e adaptabilidade12.
Devido à recuperação lenta, é necessária a participação
de profissionais não só do hospital, mas também fora dele,
assim como psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, além
de preparar para médicos ou aqueles de primeiro atendimento
para situações de emergência.
A aplicação destes dispositivos são tratamentos com
custos elevados, que muitas vezes requerem reinternações, sendo necessário manter previsão de leitos para isto. O programa
perderá força e recursos se não existir compromisso quanto à
qualidade de atendimento da equipe e se a gestão administrativa
institucional não estiver preparada.
Nos EUA, a cobertura destes implantes é feito pela MEDICARE baseado nos modelos dos ventrículos artificiais, honorários, internações e fica estimado ao redor de US$ 50.000,00
por implante, sendo que muitos hospitais estão fazendo de 20
a 50 implantes anuais.
Este tipo de atividade diferencia a instituição hospitalar
da forma significativa, virando centro de referência pacientes
portadores da IC e se também é praticado transplante cardíaco
o resultado é maior14.

Resultados
Já há algum tempo, a revista Journal of Heart and
Lung Transplantation tem publicado com detalhes dados de
aplicações dos dispositivos de assistência uni e biventricular
fornecidos por inúmeras instituições que aplicam esta modalidade de terapêutica. O último registro INTERMACS15 lista
4533 pacientes nos quais foram implantados estes dispositivos
no período entre junho de 2006 e junho de 2011 nos EUA.
Destes, 99 (2,18%) foram corações artificiais (próteses
totais), fluxo pulsátil univentricular 594 (13,1%), biventricular
268 (5,9%) e fluxo contínuo univentricular 3305 (72,9%) e
biventricular 100 (2,2%).
As indicações foram ponte para recuperação 63 (1,38%),
ponte para transplante (em lista) 1637 (36,11%), ponte para
candidatar a transplante 1765 (38,9%), terapia de destino 847
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(18,7%), terapia de resgate 33 (0,72%) e outras indicações 21
(0,46%).
Levando em conta o ESCORE INTERMACS, as indicações foram nível 1 (choque cardiogênico crítico) 902 (19,8%),
nível 2 (declínio progressivo) 1854 (40,9%), nível 3 (estável
inotrópico dependente) 899 (19,8%), nível 4 (sintomas em
repouso) 490 (10,8%), nível 5 (intolerância ao exercício) 112
(2,25%), nível 6 (exercícios limitados) 63 (1,38%) e nível 7
(NYHA III avançado) 46 (1,01%).
A curva de sobrevida mostra após 3 meses do implante
89%, em 6 meses 84%, em 12 meses 78%, e 24 meses 68%.
Os fatores de risco para óbito estão especificados na
Tabela 3.

Conclusões
O registro INTERMACS de importante transição de
implante de dispositivos pulsáteis para o fluxo contínuo;
As indicações aumentaram aproximadamente para
1500/ano com aprovações do FDA para dispositivos de fluxo
contínuo;
Segundo o registro INTERMACS, a aplicação de dispositivos de longa duração não deve ser feita em pacientes em
escore nível 1, sendo recomendado suporte temporário para
decisão posterior;
A insuficiência do ventrículo direito refratária requer
aplicação de suporte mecânico concomitante ao do ventrículo
esquerdo;
A despeito da queda das indicações para pacientes em
escore INTERMACS nível 1, a estratificação de risco de escore
permanece a mesma;
A aplicação de dispositivos de fluxo contínuo em ponte
para transplante indica curva atuarial de sobrevida ao redor de
80% em 1 ano e 70% em 2 anos
Na experiência brasileira, Moreira et al.16 chamaram
a atenção para a aplicação de assistência ventricular como
ponte para transplante em pacientes com falência contrátil
biventricular devido à Doença de Chagas, em que seis pacientes foram submetidos a implante paracorpóreo de dispositivo
desenvolvido no Centro de Tecnologia Biomédica do Instituto
do Coração (FMUSP), enquanto que a eventual disfunção
do ventrículo direito foi manipulada clinicamente. O tempo
médio de assistência foi de 27 dias e dois destes pacientes
foram transplantados com sucesso, enquanto os outros quatro
foram a óbito durante a assistência decorrente de falência de
múltiplos órgãos. Observou-se persistência da disfunção de
VD em um paciente que sobreviveu mais de 15 dias, a despeito
de importante comprometimento do VD pré operatoriamente.
Estas observações indicam que a assistência mecânica esquerda
em pacientes com Doença de Chagas pode trazer benefícios
nos portadores da IC descompensada ou choque cardiogênico.
O estudo experimental da aplicação do ventrículo
artificial eletromecânico pulsátil implantável em animais
de experimentação promovendo auxílio hemodinâmico ao
ventrículo esquerdo, realizado nas Divisões de Cirurgia e
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Tabela 3. Fatores de risco.
Risco Precoce

Risco Constante

Fatores de risco

HR

p-valor

HR

p-valor

Idade, idoso

1,54

< 0,0001

1,30

0,0001

IMS, obeso

1,48

0,0006
1,36

0,01

1,08

0,001

1,49

0,03

1,35

0,01

Ponte para candidatura
Tx

1,38

0,009

Terapia de destino

1,38

0,009

Fluxo pulsátil (LVAD)

3,01

< 0,0001

Sexo feminino
Revas cir miocárdio

1,84

< 0,0001

Cirurgia valvar

1,81

0,0007

AVC prévio

1,74

0,005

Bilirrubina, alta

1,10

< 0,001

Creatinina, alta

1,16

0,01

Pressão auricola D, alta

1,21

0,0004

Ascite

1,55

0,007

Ureia, alta

Hipertensão pulmonar
INTEMACS nível 1

2,87

< 0,0001

INTERMACS nível 2

1,84

0,001

Biventricular

3,27

< 0,0001

Cirurgia concomitante

1,36

0,01

Bioengenharia do IDPC/SP, onde foram implantados em 27
bezerros através de toracotomia lateral esquerda cânula no ápex
do VE e anastomose termino-lateral do tubo de PTFE com a
porção descendente da aorta torácica, ambos interligados ao
dispositivo implantado no subcutâneo abaixo do diafragma17
e intratorácico em três. Na maioria dos experimentos, a introdução da cânula no VE foi feita sem auxílio de CEC (22) e
cinco com CEC. Ocorreram dois óbitos durante o implante e
três por causas diversas nas primeiras horas do P.O. Observou-se sobrevivência entre o 1º e 6º dia de P.O. em 17 animais e
entre 8º e 31º dia P.O. em cinco animais, não só por causas
determinantes diversas, problemas clínico/cirúrgicos e relacionados ao dispositivo. O impacto hemodinâmico avaliado
pela análise da pressão sistêmica mostrou incremento que
variou de 20 a 40 mmHg e os dados laboratoriais analisados
mostraram baixos impactos traumáticos à crase sanguínea e
boa biocompatibilidade. Trata-se de pesquisa árdua e complexa
onde a cada experimento são identificados problemas não só
de implantabilidade, mas também relacionado ao dispositivo
que vão sendo sistematicamente corrigidos, tornando-o mais
seguro e eficaz17.
Ainda na experiência nacional, Mejia et al.18 relatam
que, no período de maio/2008 a fevereiro/2011, cinco pacientes do sexo masculino, com média de idade de 38.6 ± 8 anos
foram submetidos a implante de DAV paracorpóreo do tipo

pulsátil AB 5000, ABIOMED®. Todos eram portadores de
miocardiopatia dilatada chagásica, listados para transplante
cardíaco em prioridade, que se encontravam internados em UTI
com insuficiência cardíaca refratária cardíaca, nenhum estava
em ventilação mecânica no momento do implante, nem havia
história de insuficiência renal dialítica. Em um a assistência
foi univentricular e o restante biventricular (AD-TP e VE-Ao).
Todos os pacientes tinham PRA < 10% antes do implante. Nos
últimos dois pacientes, apenas o implante da cânula do ápex
do VE necessitou de CEC.
Nos cinco pacientes, ao todo, foram implantados nove
ventrículos artificiais, e as principais complicações foram
relacionadas a sangramento perioperatório e infecção de sítio
cirúrgico e um paciente teve complicações sérias de hemólise
grave devido ao mau posicionamento da cânula de átrico direito,
em quatro pacientes houve reoperações por sangramento e nenhum caso de AVC foi registrado na série. O tempo de suporte
variou de 7 a 58 dias (32 ± 8 dias). A sobrevida pós-implante
até o transplante cardíaco foi de 100%18.
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O transplante cardíaco, quando bem indicado, é o melhor tratamento nas
insuficiências cardíacas refratárias de diferentes etiologias. É importante
levar em conta considerações sobre o receptor, o doador e cuidados perioperatórios que vão certamente influenciar o prognóstico. Na seleção
dos receptores são avaliados os diversos sistemas orgânicos que possam
implicar em complicações no pós-operatório e determinar um prognóstico
ruim na evolução. Existem diversas diretrizes e protocolos disponíveis
para orientação em diferentes aspectos e diferentes scores para avaliação
e determinação do prognóstico do paciente com insuficiência cardíaca
avançada, sendo os mais conhecidos: o The Seattle Heart Failure Model e
o Heart Failure Survival Score (HFSS). Quanto à técnica operatória, a tendência atual é pela técnica bicaval, que parece oferecer menos alterações
de ritmo e menos insuficiências valvares se comparado à técnica biatrial;
no entanto, os benefícios na sobrevida ainda são contraditórios. Convém
lembrar que o coração transplantado é desnervado e isso tem implicações
clínicas. Quanto à imunossupressão, existem diferentes protocolos, porém
os diferentes grupos têm usado mais comumente o Esquema Tríplice,
com corticoides, ciclosporina (ou tacrolimo) e micofenolato sódico. Nos
pacientes que apresentavam miocardiopatia Chagásica existem vantagens
do uso da azatioprina substituindo o micofenolato. O padrão ouro para
o diagnóstico das rejeições celulares, ainda que invasivo, é a biópsia
endomiocárdica. Em razão da imunossupressão, deve-se ficar atento à suscetibilidade às complicações infecciosas (bacterianas, virais, fúngicas ou
por protozoários), este é um problema permanente. A recidiva de Doença
de Chagas não é incomum. Dentre as complicações mais tardias, vamos
observar que grande parte delas estará relacionada a efeitos colaterais das
drogas imunodepressoras ou à rejeição. Assim, é comum a hipertensão
arterial, o comprometimento renal em diferentes graus, a dislipidemia e o
aparecimento de diabetes. O imunossuprimido pode ter alta incidência de
neoplasias (principalmente as de pele e as linfoproliferativas). A doença
vascular do enxerto é a principal complicação tardia e responsável por
grande parte dos óbitos após o primeiro ano de seguimento; parece ser
multifatorial, inclusive relacionada à rejeição crônica e infecções pelo
CMV. Superando-se os obstáculos e as principais complicações citadas, o
transplante objetivamente se estabelece como método terapêutico efetivo,
demonstrando aumento da sobrevida do cardiopata terminal e melhora
de sua qualidade de vida.

Heart

Descritores: imunossupressão, insuficiência cardíaca,
procedimentos cirúrgicos cardíacos, transplante de coração.

Descriptors: cardiac surgical procedures, heart failure, heart
transplantation, immunosuppression.

1

Critical of its results

Cardiac transplantation, when properly indicated, is the best treatment
in refractory heart failure of different etiologies. It is important to take
into account considerations of the receiver, the donor and perioperative
care that will certainly influence the prognosis. In selecting recipients are
evaluated various organ systems that may result in postoperative complications and a poor prognosis in determining evolution. There are various
guidelines and protocols available for guidance in different aspects, and
there are different Scores for evaluating and determining the prognosis of
patients with advanced heart failure, the most popular: The Seattle Heart
Failure Model, and the Heart Failure Survival Score (HFSS).
Regarding the surgical technique is the current trend by Bicaval Technique that seems to offer less valve insufficiencies and less disturbances of
rhythm compared to the Standard Technique, however the benefits on
survival are still contradictory. Remember that the transplanted heart is
denervated and this has clinical implications. As for immunosuppressive
protocols are different, but different groups have used most commonly
Scheme Triple with corticosteroids, cyclosporine (or tacrolimus) and
mycophenolate sodium. In patients with Chagas cardiomyopathy there
are advantages of using azathioprine, mycophenolate replacing. The
gold standard for diagnosis of cellular rejection, although invasive, is endomyocardial biopsy. Because of immunosuppression, should be attentive
to susceptibility to infectious complications (bacterial, viral, fungal and
protozoal), this is an ongoing problem. Recurrence of Chagas disease is
not uncommon. Among the long-term complications, we observe that
most of them will be related to side effects of immunosuppressive drugs or
rejection. So it is common the hypertension, renal impairment to varying
degrees, hyperlipidemia and diabetes. The immunosuppressed patient
may have high incidence of malignancies (mainly Cancer of skin and lips,
and Lymphoproliferative Disorders). The allograft Vasculopathy is the
major late complication and responsible for most of the deaths after the
first year of follow-up, seems to be related to chronic rejection and CMV
infections. Overcoming the obstacles and major complications reported,
objectively transplantation is established as effective therapeutic method,
demonstrating increased survival of patient with refractory heart failure
and improves their quality of life.
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C

onsiderado quase uma ficção no início do século
XX, o transplante cardíaco é hoje um procedimento
relativamente comum, com indicação legítima nas
insuficiências cardíacas refratárias de diferentes etiologias.
É considerado o melhor tratamento para os casos terminais e
oferece relevante alteração na história natural dessa síndrome,
oferecendo prolongamento de sobrevida e melhora da qualidade de vida.
Barnard em 1967, na África do Sul, realizou o primeiro
transplante cardíaco entre humanos. Apesar de nessa época
haver grande entusiasmo pelo método no mundo inteiro, as
complicações que foram surgindo, como rejeição, infecção
e a alta mortalidade, fizeram com que a maioria das equipes
interrompesse o programa de transplantes temporariamente.
Naquele momento, o arsenal de drogas utilizadas contra
rejeição era basicamente a azatioprina, os corticosteroides e o
soro antileucocitário ou antitimocitário. Somente mais tarde,
com a introdução da ciclosporina, já na década de 1980, que
aumentava a eficiência da imunossupressão com poucas complicações, houve a retomada e o crescimento tanto do número
de transplantes como do número de centros que se dispuseram
a realizar esse procedimento no mundo todo. Atualmente,
a Sociedade Internacional de Transplante Coração-Pulmão
registra média anual superior a 3.000 transplantes em mais de
321 centros.
Particularmente no Brasil, após os três primeiros casos
pioneiros do Professor Zerbini, em 1968, tivemos um lapso
de 17 anos de descrédito nessa terapêutica. Então, a partir de
1985, como no resto do mundo, o programa de transplantes foi
reiniciado, e agora em vários centros por todo o país.
Atualmente, o transplante cardíaco, apesar da carência
de doadores de órgãos, é um método de rotina terapêutica,
como dito anteriormente, capaz de melhorar a qualidade de
vida e prolongar o período de sobrevivência dos pacientes ditos
terminais, nos quais todos os outros recursos disponíveis são
limitados e paliativos.
Para a análise dos resultados desse tratamento, é importante levar em conta, no contexto geral, considerações
sobre o receptor, o doador e cuidados perioperatórios que vão
certamente influenciar o prognóstico1.

O receptor
O paciente candidato a transplante é conceitualmente
um portador da chamada insuficiência cardíaca refratária,
resultado de uma cardiopatia em estágio terminal, ou seja, já
foram instituídos sem melhora um tratamento medicamentoso
otimizado e eventualmente procedimentos intervencionistas
ou então cirurgias que não foram suficientes para melhorar a
qualidade de vida, e a previsão (prognóstico) do período de
sobrevivência é curto.
Esses pacientes são geralmente portadores de miocardiopatias primárias ou decorrentes da evolução de miocardiopatias isquêmicas, valvulares, congênitas e outras. Apresentam
sintomas classes III ou IV (NYHA), apesar de um tratamento
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convencional intenso. Geralmente, ocorrem internações hospitalares frequentes para compensação clínica, e a sobrevida
prevista para esses casos é inferior a um ano.
Inúmeros protocolos de avaliações têm sido adotados
para selecionar os receptores. Isso pela pouca disponibilidade
de doadores de órgãos, e ponderando que deveriam ser beneficiados os pacientes com melhor condição de sobrevida
no pós-operatório. Além disso, leva-se em conta a presença
de determinadas doenças extracardíacas ou ainda condições
onde o uso de drogas no pós-operatório, por si abreviariam a
sobrevida2. Nesses protocolos, além da anamnese e do exame
físico detalhados, são avaliados os diversos sistemas orgânicos,
explorando-se também particularidades que possam vir a ser
complicações no pós-operatório (Tabela 1).
Essas avaliações permitem enquadrar o paciente, segundo os vários protocolos, dentro dos critérios de indicação
e contraindicação para o transplante, devendo-se, no entanto,
sempre usar o bom senso (Tabelas 2 e 3).
Atualmente, dispomos também de vários scores que
podem nos ajudar nos casos de dúvidas, principalmente quanto
à predição da sobrevida desses pacientes com insuficiência cardíaca terminal, facilitando a indicação de transplante. Desses,
os mais conhecidos são o The Seattle Heart Failure Model que
está disponível online (www.SeattleHeartFailureModel.org) e
o Heart Failure Survival Score (HFSS)3,4.
Quando a resistência vascular pulmonar (RVP) for
alta, mesmo após o uso de vasodilatadores, ou seja, acima de
5 unidades Wood, não é indicada a realização do transplante
cardíaco clássico (ortotópico), pois isso acarretaria sobrecarga
no coração recém-transplantado, determinando falência ventricular direita, o que constitui complicação grave. A opção nesses
casos, então, é o transplante heterotópico (coração “auxiliar”).
Ainda nos casos de pacientes com RVP > 8 unidades Wood,
a única possibilidade que resta seria o transplante cardiopulmonar em bloco.
Para os casos com cirurgia cardíaca prévia, gravidez
ou transfusões sanguíneas repetidas, é imprescindível a sorologia para testar a reatividade em um painel de antígenos
aleatórios de doadores (cross match contra painel). Se a reatividade contra painel for maior que 10%, haverá necessidade,
no pré-transplante, da prova cruzada (soro do receptor com
linfócito do doador). Atualmente, já temos disponível o assim
chamado “painel virtual”, que consiste na determinação prévia
dos anticorpos específicos do receptor para compará-lo aos
antígenos HLA de um eventual doador, cuja compatibilidade
é então aferida via computador pela Central de Transplantes e
comunicada à equipe transplantadora.

Doador de órgãos
A disponibilidade de órgãos é o fator limitante mais
importante para o aumento do número de transplantes.
No caso do coração, deve ter sido estabelecido o diagnóstico de morte encefálica do doador por neurologistas ou
neurocirurgiões não relacionados às equipes transplantadoras.
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Tabela 1. Avaliação pré-operatória para transplante cardíaco.
Anamnese e exame físico
Radiografia de tórax (três posições)
Avaliação cardiocirculatória
Eletrocardiograma (Holter em arritmias importantes)
Ecodopplercardiograma
Cinecoronariografia com ventriculografia
Estudo hemodinâmico - cálculo da resistência vascular pulmonar (RVP)
RVP em condições basais e com vasodilatadores
Ventriculografia radioisotópica (tecnécio-99m)
Expiroergometria (cálculo de consumo de O2)
Avaliação geniturinária
Urina I, ureia, creatinina, sódio, potássio, depuração de creatinina
Ultrassonografia prostática e pélvica (maiores de 50 anos)
Avaliação hepática
Atividade e protrombina, bilirrubina, albumina, fosfatase
Alcalina, transaminases
Avaliação hematológica
Hemograma, plaquetas, coagulograma
Avaliação respiratória
Provas de função pulmonar (quando indicadas)
Avaliação infectoparasitária
Sorologia para doença de Chagas, hepatites B e C, lues, toxoplasmose, citomegalovírus (CMV), vírus
da síndrome de imunodeficiência adquirida (HIV)
Avaliação gastroenterológica
Protoparasitologia (tratar estrongiloidíase, independentemente)
Endoscopia digestiva alta
Ultrassonografia abdominal
Esofagograma e enema opaco (chagásicos ou maiores de 50 anos)
Perfil imunológico
Cross match contra painel
Tipagem sanguínea

Além da caracterização clínica, é necessária pelo menos uma
documentação gráfica da morte (carotidoangiografia, eletroencefalografia, potencial evocado ou cintilografia cerebral). A
autorização por escrito dos familiares com testemunhas deve
sempre ser estabelecida.
Mais de 80% das causas de morte encefálica correspondem a traumatismo craniano e hemorragia subaracnoidea.
Outras causas são: acidente vascular cerebral isquêmico, anoxia
cerebral, tumor cerebral, etc.
O doador deve ser bem avaliado para garantir condições adequadas para a cirurgia (Tabela 4), havendo inúmeros
critérios para aceitação desse doador (Tabela 5).
Os cuidados com o doador devem ser os mesmos
prestados a um paciente da unidade de terapia intensiva5. São

necessários cateteres para a infusão fácil de líquidos endovenosos e cateteres para controles de pressão arterial. Também é
importante a sondagem vesical para medida do débito urinário.
O diabete insípido é um fenômeno comum após a morte
encefálica e a poliúria, muitas vezes, pode levar à desidratação,
hipocalemia, hipernatremia e hiperosmolaridade. A volemia
adequada deve ser restabelecida com a reposição de Ringer-lactato, que contém concentração relativamente baixa de sódio.
Deve ser monitorizada a pressão venosa central (PVC), que
deve ser mantida pelo menos entre 10 e 12 mmHg.
De início, pode até ser necessário administrar cerca de 2 a
5 litros de líquido endovenoso e, posteriormente, poderá ser usada
solução salina hipotônica com glicose a 100 mL/h, adicionando-se ainda o correspondente a perda urinária da hora anterior.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 22 — Nº 4 — Out—Nov—Dez — 2012

22(4).indb 47

47
10/01/2013 17:29:24

Branco JNR et al./Transplante cardíaco no tratamento da insuficiência cardíaca refratária. Análise crítica dos seus resultados
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4):46-55

Tabela 2. Indicações gerais para o transplante cardíaco (com medicação otimizada e excluídas alternativas cirúrgicas).
Indicações definitivas
Volume de oxigênio (VO2) máx < 10 mL/kg/min
Classe IV da NYHA
Hospitalizações frequentes
Isquemia refratária (inoperável) e com fração de ejeção < 0,20
Arritmias ventriculares recorrentes sintomáticas
Indicações prováveis
VO2 máx < 14 mL/kg/min (ou maior, mas com outros múltiplos fatores de risco)
Classes III-IV da NYHA
Hospitalizações recentes
Angina instável não tratável por cirurgia ou angioplastia com fração de ejeção < 0,25

Tabela 3. Contraindicações relativas e absolutas para o transplante cardíaco.
Contraindicações Absolutas
Infecção ativa
Sorologia positiva para HIV
RVP > 5 unidades Wood ou gradiente transpulmonar > 15 ou pressão sistólica pulmonar > 60 mmHg
Condições psicossocioeconômicas desfavoráveis
Neoplasia com mau prognóstico
Infarto pulmonar (< 2 meses)
Úlcera péptica ativa
Contraindicações Relativas
Idade biológica > 65 anos
Diabete melito (com lesão de órgão-alvo)
Diverticulite ativa
Disfunção significante pulmonar, hepática ou renal
Prévia demonstração de não adesão ao tratamento e seguimento
Obesidade mórbida
Doenças vascular cerebral ou vascular graves

Nos casos de poliúria maciça (mais de 4 mL/kg/h),
deve sempre ser usado o hormônio antidiurético (ADH), que
irá também manter o tônus vascular.
Além da hipovolemia, outros fatores podem contribuir
para a hipotensão e instabilidade do doador, já que após a
morte encefálica vai haver liberação de citocinas e ocorrer
insuficiência neuroendócrina (lesão do hipotálamo e hipófise),
levando assim à depressão miocárdica e perda do tônus vascular
(vasoplegia).
A hipotermia é um fator importante após a morte encefálica. É causada não só por alterações nos centros termorreguladores centrais, como também pela infusão de soluções
endovenosas e ventilação pulmonar não aquecidas. Contribui
ainda para o esfriamento, a manutenção do doador descoberto
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(sem aquecimento). A hipotermia pode provocar inúmeras
complicações, tais como arritmias cardíacas, depressão miocárdica e desvio para a esquerda da curva de dissociação de
oxiemoglobina, contribuindo para a hipóxia. Temperaturas
centrais inferiores a 30°C são uma predisposição à fibrilação
ventricular espontânea.
Para a obtenção de órgãos de boa qualidade, deve ser
dada atenção especial ao tempo de isquemia, ou seja, ao tempo
de pinçamento da aorta na retirada do órgão, quando o coração
fica sem irrigação sanguínea até o seu implante no receptor.
Tempos de isquemia maiores que quatro horas, mesmo
com proteção pelas soluções cardioplégicas, contribuem muito
na mortalidade hospitalar, em função da falência do órgão. Por
essa razão, prefere-se o transplante cardíaco lado a lado, ou seja,
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Tabela 4. Avaliação do doador de coração.
Anamnese junto aos familiares (doenças cardíacas, infecciosas, fatores de risco para Aids, etc.)
Exame físico completo, peso e altura
Avaliação pelo neurologista
Prova gráfica de morte (carotidoangiografia, eletroencefalografia etc.)
Radiografia de tórax
Ecocardiograma
Cinecoronariografia: homens > 40 anos, mulheres > 45 anos ou qualquer paciente com história de angina e fator de risco
Tipagem sanguínea (checar no próprio hospital)
Avaliação laboratorial: gasometria, eletrólitos, hemograma, ureia, creatinina, glicemia, CPK, CK-MB
Sorologia para doença de Chagas, hepatites B e C, lues, malária, toxoplasmose, citomegalovírus (CMV) e HIV
Retirada de gânglio linfático para prova cruzada
Autorização da família por escrito
Avaliação do coração após esternotomia (sala operatória)

Tabela 5. Critérios para aceitação do doador no transplante cardíaco.
Afastar doenças cardiovasculares ou trauma cardíaco importante
Eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma normais
Compatibilidade dos grupos sanguíneos ABO com o receptor
Peso ou superfície corporal compatível (diferença não menor que 20% e não maior que 60% do receptor)
Idade biológica < 55 anos
Ausência de parada cardíaca ou hipotensão prolongadas
Mínimo suporte de aminas vasopressoras (dopamina < 10 μg/kg/min)
Ausência de neoplasias com potencial metastático
Ausência de sepse ou doença transmissível
Sorologias negativas para doença de Chagas, hepatites B e C, lues, malária, toxoplasmose, citomegalovírus
(CMV) e vírus da síndrome de imunodeficiência adquirida (HIV)
Hospital de retirada do coração localizado a uma distância do hospital do receptor que permita um tempo
total de isquemia cardíaca menor que 4 horas

doador e receptor em salas contíguas, situação esta limitada pela
carência de doadores. A situação mais frequente é a captação
à distância, quando o coração retirado, após uma adequada
cardioplegia, deve ser acondicionado em saco plástico com
solução salina gelada e transportado em geladeira pequena, o
mais rápido possível, ao hospital em que se encontra o receptor.
É recomendável a administração aos potenciais doadores, de antibióticos profiláticos sistêmicos, em função de
haver múltiplos equipamentos de monitoração invasiva, além
de exposição ambiental durante os procedimentos na sala de
cirurgia. Isso deve ser feito com o uso de cefalosporina de
terceira geração.
É possível a transmissão de uma infecção bacteriana à
distância pelo transplante de coração, apesar de muito difícil.
A utilização do órgão é contraindicada nas infecções fúngicas.

A determinação do antígeno leucocitário humano (HLA)
do doador antes do transplante até recentemente era pouco realizada na rotina por causa da limitação de tempo. Esta medida
vem sendo progressivamente adotada com a retirada prévia de
um gânglio linfático do doador para o cross match virtual no
caso dos receptores hiperreativos.

Considerações sobre a técnica operatória
Com o objetivo de minimizar o tempo de isquemia
e assim garantir um órgão viável que determinará um bom
prognóstico a curto e longo prazo, deve haver um perfeito
sincronismo entre a equipe que cuida do doador e a que cuida
do receptor. Não há necessidade do uso da circulação extracorpórea (CEC) no doador.
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Já para o receptor, independentemente das distintas
técnicas operatórias, a abordagem cardíaca é por toracotomia
médio-esternal e sempre se faz uso do aparelho de perfusão
(CEC).
Os transplantes podem ser ortotópicos, quando há
praticamente a troca de corações, ou heterotópicos, em que
se utiliza o coração do doador apenas como um auxiliar ao
coração do receptor. Os transplantes heterotópicos, em razão
de inúmeras complicações, como tromboembolismo e infecção,
são pouco usados.
As técnicas do transplante ortotópico podem ser descritas sucintamente como a Standard (padronizada por Lower
e Shumway, em 1960), também conhecida como Biatrial, e a
técnica Bicaval (Yacoub e Banner, 1989), e Dreyfus et al.6,
que pode ter ainda as variantes bipulmonar ou unipulmonar em
função de anastomoses separadas ou não da veias pulmonares6.
Vários estudos demonstraram contribuição anormal dos
átrios para o enchimento ventricular, insuficiência tricúspide
e insuficiência mitral com técnica Standard, o que pode ser
melhorado com o método bicaval7.
Um dos fatores mais importantes e mesmo indispensável
para os bons resultados no transplante é a proteção miocárdica.
Para isso, a maioria das equipes utiliza, antes da cardiectomia do
doador, a combinação de hipotermia tópica com soro gelado no
saco pericárdico e solução cardioplégica hipercalêmica gelada
(4°C). Essa solução é injetada na raiz aórtica após o pinçamento
distal da mesma. O tempo máximo seguro de isquemia (pinçamento aórtico) é de 4 horas, contados até a reperfusão com o
implante do coração no receptor. Acima desse tempo, inúmeros
trabalhos mostram um aumento de mortalidade hospitalar por
falência de enxerto, além de também comprometimento nos
resultados tardios.
Potencialmente, as maiores complicações técnicas da
operação são o sangramento, pelo grande número de anastomoses, e a embolia aérea, coronária ou sistêmica. A hemostasia
tem de ser cuidadosa, assim como a retirada de ar das cavidades
cardíacas.
Complementando, como se trata de um coração “desnervado”, é importante deixar fios de marca-passos temporários
atriais e ventriculares.

Imunossupressão e rejeição
São fundamentais para a sobrevida do paciente transplantado, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da rejeição
aguda ou crônica do órgão.
A rejeição ocorre mais comumente nos três primeiros
meses após o transplante e, a partir do sexto mês, a frequência
e a intensidade desses episódios diminuem, podendo, porém,
haver rejeição crônica.
O diagnóstico clínico das crises de rejeição às
vezes é tardio e difícil, com sintomas gerais, como astenia,
apatia e fatigabilidade, ou sinais inespecíficos, como febre,
taquicardia, ritmo de galope, abafamento de bulhas, sinais
de insuficiência cardíaca ou arritmias. O eletrocardiograma,
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também inespecífico, pode apresentar diminuição da amplitude
dos complexos QRS, desvio do eixo cardíaco, distúrbio de
condução e arritmias.
É imprescindível, então, a realização da biopsia endomiocárdica do ventrículo direito por via transvenosa, que
permite não só o diagnóstico específico do grau de rejeição,
como também o acompanhamento do tratamento e a evolução.
Sistematicamente, as biopsias devem ser feitas semanalmente
no primeiro mês, quinzenalmente no segundo e a mensalmente
até o primeiro ano; a partir daí, devem ser realizadas apenas
quando houver suspeita clínica.
Inúmeros outros métodos não invasivos vêm sendo
tentados para substituir a biópsia, porém, ela ainda se impõe,
pela especificidade e segurança no diagnóstico da rejeição.
A imunossupressão baseia-se no uso de vários agentes.
Nos primeiros tempos, foram usados os corticosteroides, a
azatioprina e a globulina antitimocitária (ATG). A partir dos
anos de 1980, houve a introdução da ciclosporina, que apresenta
ação mais seletiva na resposta imunológica celular, com menor
intensidade dos episódios de rejeição e infecção e diminuição
da morbidade e mortalidade.
A ciclosporina faz parte hoje de quase todos os protocolos de imunossupressão, havendo, no entanto, tendência
progressiva para o uso de outro inibidor da calcineurina, o
tacrolimo (FK 506), com melhores resultados no que se refere
a rejeições. Outras drogas alternativas são a rapamicina e o everolimus, potentes antiproliferativos, indicados principalmente
em casos de doença vascular do enxerto e insuficiência renal,
no seguimento tardio.
Atualmente, a maioria dos grupos emprega o chamado
esquema tríplice, com ciclosporina (ou tracolimo), micofenolato sódico e corticosteroide. Esse esquema tem como vantagem o
fato de utilizar doses menores de cada medicamento, diminuindo, assim, seus efeitos colaterais. Em nosso meio, nos casos de
cardiomiopatia Chagásica foi demonstrada evidente vantagem
no uso de azatioprina ao invés do micofenolato, reduzindo as
taxas de reativações da doença8.
Nos pacientes que estão em uso desses diferentes tipos
de drogas, há necessidade de controles periódicos e freqüentes
das funções hepática, renal e hematológica.
A II Diretriz de Transplante da Sociedade Brasileira de
Cardiologia9 sugere que o protocolo de imunossupressão seja
baseado nas considerações relacionadas na Tabela 6.
A proposição de terapia de indução com as diferentes
drogas imunossupressora ainda não é consenso entre todas
equipes, mas é aconselhável em casos específicos, em que
adota-se a estratégia de introdução da ciclosporina apenas no
pós-operatório, aguardando o momento em que as funções
renais e cardiovasculares estejam mais adequadas para, assim,
haver a diminuição da nefrotoxicidade sem aumentar os episódios de rejeição imediata.
O esquema de imunossupressão pode ser alterado em
decorrência de episódio de rejeição ou dos efeitos colaterais das
drogas. É importante a monitoração frequente dos níveis séricos
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Tabela 6. Drogas imunossupressoras.
Drogas

Via

Dose inicial

Manutenção

Nível sérico

Prednisona

Oral

1 mg/Kg

Retirada em 6 meses

Não se aplica

Metilprednisolona

Venosa

500-1000 mg, dose decrescente
até terceiro PO

Tratamento de rejeição aguda
por 3-5 dias

Não se aplica

Ciclosporina

Oral

3-8 mg/Kg/dia;
1-2 mg/Kg/dia; (1/3 dose oral)

Guiada por sintomas, rejeição
e nível sérico

C0: 350-450 (inicial); 250-350 (3 a
6 meses); 200-300 (6 a 12 meses);
100-200 (acima de 1 ano)

Tacrolimus

Oral

0,05-0,1 mg/Kg/dia;
0,01-0,02 mg/Kg/dia

Guiada por sintomas, rejeição
e nível sérico

Vale: 10-15 ng/ml (inicial); 5-10
ng/ml (pós 6 meses)

Azatioprina

Oral

1,5-2,5 mg/kg/dia;
Semelhante a oral

1,5-2,5 mg/kg/dia manter
leucócitos acima de 4000

Não utilizado rotineiramente
(manter leucócitos acima de
4000)

Micofenolato Mofetil

Oral

1 g 12/12 horas
Semelhante a oral

500-1,5 g 12/12 horas

MPA 2,5-5 mcg/ml

Micofenolato Sódico

Oral

720 mg 12/12 horas

360-1080 g 12/12 horas

MPA 2,5-5 mcg/ml

Sirolimus

Oral

Ataque de 6 mg

2 mg/dia - 1x/dia (ajuste por
nível sérico)

Vale: 5-15 ng/ml

Everolimus
Oral
0,5-1,5 mg/dia
0,5-1,5 mg/dia - 12/12 horas
II Diretriz Brasileira de Transplante Cardíaco Arq Bras Cardiol.2009;94(1 supl.1):e16-e73.

de ciclosporina, para garantir uma ação terapêutica eficaz, com
mínimos efeitos colaterais. Os níveis terapêuticos recomendados de ciclosporina, determinados por radioimunoensaio, após
60 dias de tratamento, são de 100 a 200 ng/mL (soro) ou de
200 a 600 ng/mL (para sangue total)10. A maioria dos grupos,
dependendo do número de episódios de rejeições ocorridos na
fase inicial, do terceiro ao sexto mês de pós-operatório, retira o
corticoide, mantendo, a partir de então, o esquema duplo. Isto
é particularmente interessante nos pacientes que apresentavam
o diagnóstico de cardiomiopatia Chagásica no pré-operatório.
Muitos casos de rejeição leve podem ser controlados
apenas com o ajuste na dosagem dos imunosupressores. Nos
episódios de rejeição aguda utiliza-se, no período inicial, a
pulsoterapia endovenosa, que consiste na administração de
metilprednisolona na dose de 15 mg/Kg/dia por 3 dias. Se a
rejeição não regride, repete-se a pulsoterapia e, na falência
desse tratamento, usa-se a globulina antitimocitária (ATS) a
0,5 a 2 mg/kg/dia ou o anticorpo monoclonal contra linfócitos
T3 (OKT3) a 5 a 10 mg/dia.

Pós-operatório e evolução
No pós-operatório, no manejo do paciente, deve-se
lembrar inicialmente que, apesar de se dispor de um coração
“funcionalmente normal”, o paciente como um todo ainda
encontra-se em recuperação do comprometimento orgânico,
secundário ao estado de baixo débito crônico a que estava
comprometido. Somam-se a isso alterações nutricionais e metabólicas pelas restrições metabólicas e pelo uso prolongado
de altas doses de diuréticos.

Ocorre a situação particular de coração “desnervado” e
muitas vezes “hipertensão pulmonar” prévia do receptor, situação esta para a qual o novo órgão não se encontra preparado.
No pós-operatório, quando ocorre diminuição do desempenho
hemodinâmico, deve-se ponderar se houve má preservação
miocárdica (tempo longo de isquemia), desproporção entre
o tamanho do coração do doador e a superfície corpórea do
receptor ou alta resistência pulmonar (que pode levar à falência
cardíaca direita).
É recomendada, no pós-operatório imediato, monitoração rigorosa com cateter de Swan-Ganz, para ajuste da volemia
e administração de drogas inotrópicas, a fim de obter adequado
desempenho cardíaco.
A situação da desnervação cardíaca pela abolição cirúrgica das influências simpática e parassimpática suprime mecanismos reflexos de taquicardia diante de estados de hipovolemia
ou vasodilatação. A frequência cardíaca, geralmente mais alta
que a habitual, não se altera com drogas que agem apenas no
sistema nervoso autônomo (como, por exemplo, a atropina).
O isoproterenol é uma droga usada rotineiramente, nos
primeiros dias de pós-operatório, para manter uma frequência
cardíaca satisfatória e prevenir assistolia ou bradicardia com
diminuição do débito cardíaco.
São igualmente importantes os marca-passos temporários atriais e ventriculares, uma vez que, em geral, o débito
cardíaco é dependente da freqüência cardíaca.
Também, em razão da imunodepressão, deve-se estar
atento à suscetibilidade às complicações infecciosas, que é um
problema permanente.
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Nos primeiros 6 meses predominam as infecções bacterianas, principalmente na incisão cirúrgica e nos pulmões; a
partir daí, aumenta a incidência de infecções virais, fúngicas
e por protozoários. Cuidados intensivos e agressivos devem
ser tomados para que qualquer infecção seja prontamente
diagnosticada e tratada11-14.
Dentre as complicações mais tardias, vamos observar
que grande parte delas estará relacionada a efeitos colaterais
das drogas imunodepressoras ou à rejeição (aterosclerose
coronária acelerada).
A hipertensão arterial é observada na maioria dos pacientes tratados com ciclosporina, que aumenta a resistência
vascular periférica e apresenta efeito nefrotóxico. Assim, essa
droga deve ser usada associada a outros imunodepressores e
em baixas doses, com monitoração dos níveis séricos. Existem
muitas drogas de uso comum que interferem no metabolismo
da ciclosporina (tuberculostáticos, eritomicina etc.); portanto,
qualquer droga associada deve ser analisada para evitar a flutuação na ciclosporinemia.
Na evolução tardia, ou seja, após dez anos de transplante, em torno de 98% dos pacientes vão apresentar hipertensão,
14% vão ter doença renal grave, 93% dislipidemia e 37% diabetes. O tratamento da hipertensão no transplantado deve sempre
ser conduzido como na forma essencial da hipertensão arterial.
Outras complicações associadas à ciclosporina que merecem ser citadas são: hipertricose, congestão nasal, hiperplasia
gengival, tremor de extremidades (frequente), neurotoxidade
e mesmo convulsões.
Complicações relacionadas aos corticosteroides são
também referidas: cataratas, surgimento de úlceras pépticas e
gastrite, descompensação ou aparecimento de diabete melito,
osteoporose, às vezes com compressão vertebral, fraturas, ou,
ainda, necrose avascular da cabeça do fêmur.
O uso da azatioprina traz como ação adversa a inibição
da hematopoiese, levando à leucopenia, que pode ser tratada
diminuindo-se a dose ou suspendendo-se a medicação. Outros
efeitos danosos relatados a respeito dessa droga são hepatotoxicidade, pancreatite, pneumonia intersticial e reações de
hipersensibilidade. Nos não Chagásicos, a tendência atual é
a troca dessa droga pelo micofenolato mofetil, que tem como
inconveniente distúrbios gastrointestinais, que podem ser
amenizados quando, alternativamente, o mesmo é substituído
pelo micofenolato sódico.
O tratamento imunossupressor é o maior responsável
pela alta incidência de neoplasias após o transplante. São comuns, dentre os tumores sólidos, as neoplasias de pele e lábio.
As doenças da linhagem linfoproliferativa, como os linfomas
não Hodkins, são comuns em transplantados e parecem estar
associados à infecção pelo vírus Epstein-Barr. Nas avaliações
ambulatoriais deve-se estar atento ao aparecimento de gânglios
ou lesões aparentemente inocentes, para diagnóstico e tratamento precoces. Deve sempre ser rastreado no homem câncer de
próstata e na mulher, câncer de mama e útero, sem esquecer o
câncer de pulmão e cólon em ambos os sexos15.
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A complicação tardia do transplantado que mais limita
a sobrevida em longo prazo é a aterosclerose coronariana
acelerada ou doença vascular do coração transplantado16. Sua
prevalência varia conforme o método diagnóstico; de maneira
geral, é de 8% no primeiro ano, 20% no segundo e de 30% a
40% no quinto. Presume-se que sua causa seja um processo
crônico de rejeição relacionado também à infecção por citomegalovírus (CMV). Ao contrário da aterosclerose, é tipicamente
caracterizado por uma proliferação difusa e concêntrica da
camada miointimal dos vasos (arterial e venoso). O diagnóstico é muitas vezes difícil, pois como já foi referido, o coração
transplantado é desnervado, e os pacientes não apresentam
angina. Pode ocorrer, então, infarto sem dor, morte súbita ou,
com a progressão das lesões, comprometimento cardíaco.
As cinecoronariografias seriadas anuais após o primeiro
ano de cirurgia e a ultrassonografia intracoronária, que são de
certa forma invasivas, constituem os métodos mais efetivos de
comprovação da coronariopatia, porém com resultados variáveis. Apesar da recomendação no pós-operatório de estatinas
(pravastatina)17, bloqueadores de canal de cálcio (diltiazem) e
drogas antiproliferativas (sirolimus, everolimus), o tratamento
profilático é pouco efetivo para essa doença e, nos casos de
evolução avançada e grave, a única opção é o retransplante.

Prognóstico
Ainda que o prognóstico da insuficiência cardíaca
moderada a grave venha sendo melhorando com as terapias
médicas (inibidores de ECA, betabloqueadores e antagonistas
da aldosterona) e com a terapia com dispositivos (cardiodesfibriladores implantáveis e marca-passos ressincronizadores),
por motivos éticos até hoje nunca foi realizado um grande
estudo randomizado comparando-se a terapêutica clínica com
o transplante cardíaco.
Superando-se os obstáculos e as principais complicações citadas, o transplante objetivamente se estabelece como
método terapêutico efetivo, demonstrando aumento da sobrevida do cardiopata terminal e melhora de sua qualidade de vida.
Vários estudos vêm mostrando que o paciente candidato a transplante que não tenha oportunidade de um doador
apresenta sobrevida muito curta, inferior a um ano, com maior
mortalidade nos primeiros seis meses. O 26º relato oficial da
International Society for Heart and Lung Transplantation
(ISHLT), publicado em 2009, registra sobrevida superior a
85% no primeiro ano e superior a 70% no quinto ano pós-transplante18. Vamos observar que desde décadas passadas foi
melhorando a sobrevida dos transplantados; se considerarmos
por períodos de tempo (Figura 1); percebe-se que houve melhoras nas meias vidas, que de 1982 a 1991 era 8,9 anos, passando
em 1992-2001 para 10,3 anos e a meia vida projetada de 2002
a 2005 passou para 11 anos (p < 0,0001)19.
De fato, a evolução dos pacientes transplantados tem
melhorado nos últimos 30 anos como resultado dos cuidados
com os receptores, com a seleção dos doadores, com os avanços
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CARTA DO EDITOR CONVIDADO
Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada
A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP) é uma condição frequente e
emergente na prática clínica e vem recebendo uma enorme atenção em virtude de novos dados sobre sua
incidência com o envelhecimento da população. A despeito de sua elevada prevalência, existem inúmeras
dúvidas e controvérsias sobre a sua fisiopatologia, critérios para diagnóstico, tratamento e história natural
da ICFEP. Diferentemente da insuficiência cardíaca com função sistólica reduzida, o tratamento atual da
ICFEP não tem se mostrado capaz de exercer impacto na mortalidade da ICFER. Portanto, é extremamente oportuna uma revisão e atualização do tema, divididos em cinco tópicos importantes e sua divulgação
para os cardiologistas pela conceituada REVISTA da SOCESP. Julgamos que os temas escolhidos são os
de maior relevância sobre o assunto e serão abordados por especialistas com grande experiência clínica na
área. O primeiro tema traz uma abordagem sobre a epidemiologia, fisiopatologia e prognóstico da ICFEP.
O segundo tema discute o valor e as limitações da ecocardiografia na avaliação da função diastólica e
discute os critérios atuais e parâmetros para o diagnóstico da ICFEP. O terceiro tema aborda as limitações
e utilidade dos biomarcadores para diagnóstico e prognóstico da ICFEP. Não menos relevante é o quarto
tema, que aborda as limitações do tratamento atual da ICFEP. O quinto tema exprime a visão do clínico
sobre as controvérsias existentes na abordagem da ICFEP e aponta algumas perspectivas futuras para o
tratamento desta entidade.
Gostaria de agradecer o corpo editorial da REVISTA da SOCESP pelo honroso convite para participar desta edição e finalmente agradecer os autores dos temas pela colaboração e pela altíssima qualidade
do material apresentado.
Dirceu Almeida - UNIFESP
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Epidemiologia, fisiopatologia e prognóstico da insuficiência
cardíaca com fração de ejeção preservada
João Manoel Rossi Neto1
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4):58-63
RSCESP (72594)-2015

A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada
(ICFEP) ainda apresenta alguns problemas na definição e no
entendimento da fisiopatologia, o que afeta as pesquisas para
a descoberta de tratamento eficaz. Independentemente de qual
critério diagnóstico utilizado, a prevalência da ICFEP aumentou
nos últimos anos. Aparentemente, mais de 50% dos casos de
insuficiência cardíaca (IC) são por ICFEP. Até o momento, não

Epidemiology,

pathophysiology, and prognosis of heart

existem estudos que avaliaram especificamente a incidência da
ICFEP na comunidade. No Brasil, o cenário da ICFEP é ainda
mais nebuloso. A maioria dos indivíduos com ICFEP apresenta
múltiplas comorbidades que podem ser causa ou contribuírem
para o fenótipo da doença, incluindo hipertensão arterial, diabetes
mellitus, doença arterial coronária, doença renal crônica, anemia
e obesidade. A função diastólica é definida como a habilidade do
ventrículo de encher e depende do relaxamento miocárdico ativo
(necessita de energia) e das propriedades passivas (rigidez). Os
processos cardiovasculares que podem contribuir para a disfunção diastólica são aqueles que influenciam o funcionamento ao
nível do sarcômero, da matriz extracelular ao redor do miócito
e da câmara cardíaca (incluindo hipertrofia ventricular esquerda e remodelamento concêntrico). Em relação ao prognóstico,
alguns estudos epidemiológicos e de registro relataram resultados clínicos similares para pacientes com ICFEP e IC sistólica,
enquanto outros mostraram declínio da mortalidade ao longo
dos anos para a ICFEP.

than 50% of cases of heart failure (HF) are by HFPEF. So far
there are no studies that specifically evaluated the incidence
of HFpEF in the general population. In Brazil, the scene of
HFpEF is even more nebulous. Most individuals with HFPEF
present multiple co-morbidities that may cause or contribute
to the phenotype of the disease, including hypertension, diabetes mellitus, coronary artery disease, chronic kidney disease,
anemia, and obesity. Diastolic function is defined as the ability
of ventricular filling that depends on the active myocardial
relaxation (energy needs) and passive properties (stiffness).
Cardiovascular processes that may contribute to the diastolic
dysfunction are those which operating at level of the sarcomere, extracellular matrix around the myocytes and cardiac
chamber (including left ventricular hypertrophy and concentric
remodeling). Regarding prognosis, epidemiological studies and
registries reported similar clinical outcomes for patients with
systolic HF and HFPEF, while other studies showed decline
in mortality over the years with HFPEF.

Descritores: epidemiologia, insuficiência cardíaca, insuficiência
cardíaca sistólica/fisiopatologia, prognóstico, volume sistólico.

Descriptors: epidemiology, heart failure, heart failure,
prognosis, stroke volume, systolic/physiopathology.

failure with preserved ejection fraction

Heart failure with preserved ejection fraction (HFPEF) shows
some problems in its definition as well as understanding the
pathophysiology which affects the research for an effective
treatment. Regardless of diagnostic criteria used the prevalence
of HFPEF having increased in recent years. Apparently more
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A

pesar dos grandes avanços no entendimento da insuficiência cardíaca (IC) sistólica, principalmente
a partir dos anos 80, a insuficiência cardíaca com
fração de ejeção preservada (ICFEP) persiste ainda hoje com
conhecimentos conflitantes na epidemiologia, fisiopatologia,
prognóstico e tratamento, principalmente pela falta de um
critério diagnóstico robusto e amplamente aceito.

Epidemiologia
Prevalência
A diretriz brasileira para IC define que o diagnóstico da
ICFEP “continua sendo feito na presença destas quatro condições: presença de sinais e sintomas de IC; FEVE ≥ 50%, VE
não dilatado (volume telediastólico < 97 mL/m2) e evidência
de pressão de enchimento do VE elevada”1.
Independentemente de qual critério diagnóstico utilizado, parece que a prevalência da ICFEP aumentou nos
últimos anos2. Nos estudos iniciais, a prevalência da ICFEP
entre os pacientes com IC variava muito - de 13% a 74%, na
dependência do valor de corte da fração de ejeção normal e
dos critérios de inclusão na amostra3. Os estudos mais recentes
de investigação que usaram o ecocardiograma conseguiram de
forma mais refinada estimar a prevalência da ICFEP entre os
pacientes com IC em torno de 54%, variando de 40% a 71%2.
Aparentemente, mais de 50% dos casos de insuficiência cardíaca são por ICFEP4.
Podemos notar que existe uma dificuldade em se fazer
com acurácia o diagnóstico da ICFEP, seja pela falta de padronização ou por um possível diagnóstico incorreto, pois estes pacientes são mais idosos, obesos e descondicionados5. No entanto,
a prevalência “verdadeira” global da ICFEP na comunidade tem
sido estimada entre 1,1%-5,5% da população geral, aumenta com
o avançar da idade e é mais frequente em mulheres2,6.
Um aumento dramático ou “epidêmico” nos casos de
IC é esperado com o envelhecimento da população e melhora
da sobrevida após o início da IC.
Incidência
Poucos estudos populacionais examinaram as tendências temporais na incidência de todos os tipos de IC na
comunidade, independentemente da fração de ejeção, etiologia
ou avaliação clínica. Apenas recente publicação da American
Heart Association (AHA) com dados estatísticos indicou que
o número de casos anual real de IC pode ter excedido a “epidemia” projetada até 2040 (incidência estável de 10 por 1000
pessoas-ano com idade ≥ 65 anos), com aumento de 348.000
novos casos em 2000 para 670.000 em 2007 (esperava-se alcançar mais de 500.000 novos casos apenas em 2020)7.
Até o momento, não existem estudos que avaliaram
especificamente a incidência da ICFEP na comunidade. Entretanto, extrapolando as observações de todos os pacientes
com IC e assumindo que a metade dos casos é por ICFEP,
podemos esperar uma explosão nos casos de ICFEP em um
futuro próximo.

Características demográficas e fatores de risco
A análise de vários estudos observacionais pequenos e
epidemiológicos maiores mostrou que a maioria dos indivíduos
com ICFEP apresenta múltiplas comorbidades que podem ser
causa ou contribuírem para o fenótipo da doença, incluindo
hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença arterial coronária, doença renal crônica, anemia e obesidade. Esta doença
é mais comum em idosos, mulheres e naqueles portadores de
hipertensão arterial (Tabela 1)8.
Situação no Brasil
No Brasil, o cenário da ICFEP é ainda mais nebuloso.
Faltam dados epidemiológicos da população global brasileira.
A Figura 1 mostra os dados do DATASUS - banco de dados
do serviço público de saúde responsável por mais de 80%
dos atendimentos médicos em nosso país - onde o número
de hospitalizações desde 1998 até 2011 vem decaindo com
aumento progressivo da taxa de óbito tanto na população
geral como naqueles com idade ≥ 65 anos. Fazendo inferências dos dados de literatura internacional com estes números,
especula-se que quase 50% destes casos são devidos a ICFEP
e, com aumento da idade na sobrevida dos brasileiros, podemos
projetar um futuro com graves consequências em relação à IC
em nosso país.

Fisiopatologia
O tecido do músculo cardíaco é composto de cardiomiócitos, fibroblatos, vasos sanguíneos e matriz extracelular.
Tanto as estruturas celulares como da matriz contribuem para
as propriedades físicas do miocárdio com base nas características mecânicas intrínsecas, espacial e relação funcional
com as estruturas adjacentes e geometria tissular. A função
diastólica é definida como a habilidade do ventrículo de
encher e depende do relaxamento miocárdico ativo (necessita de energia) e das propriedades passivas (rigidez). As
propriedades passivas da parede ventricular dependem da
rigidez do miocárdio, da espessura da parede e da geometria
da câmara e podem ser avaliadas observando-se a posição
e a forma da curva relação pressão-volume diastólico final
(RPVDF) (Figura 2)9.
Os estudos pioneiros explicaram que a presença da
IC em pacientes com fração de ejeção normal dava-se pela
presença da disfunção diastólica de VE, que consistia no
prolongamento do relaxamento isovolumétrico, enchimento
lento e aumento da rigidez diastólica10. Com o advento da
ecocardiografia doppler, a disfunção diastólica do VE pode
ser facilmente apreciada a partir dos registros da velocidade
de fluxo mitral ou veia pulmonar.
Nas últimas décadas, uma quantidade razoável de
pesquisa revelou que a ICFEP é heterogênea em relação à
fisiopatologia com mecanismos cardíacos e não cardíacos.
A Tabela 2 descreve os principais mecanismos, seus
efeitos hemodinâmicos e os sintomas clínicos na ICFEN.
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Tabela 1. Prevalência das comorbidades na ICFEP.
Parâmetro

Estudos Controlados

Estudos Epidemiológicos

Registros Hospitalares

CHA

SEN

PEP

I-PR

Média

CHS

Fra

May

Média

OPT

ADH

Média

Idade (a)

67

76

76

72

72

75

80

74

76

75

74

75

HAS (%)

64

62

79

89

74

59

59

63

60

76

77

77

DM (%)

28

26

21

28

26

27

22

33

27

38

45

42

DAC (%)

44

68

27

25

41

58

37

53

49

38

50

44

FA (%)

29

36

20

29

29

15

29

41

28

33

21

27

ACV (%)

28

0,1

-

10

13

05

-

-

05

15

17

16

TFG (mL/min)

72

56

62

72

66

56

42

40

46

51

37

44

HB (g/dL)

13

-

-

14

14

14

12

12

13

12

12

12

IMC (kg/m2)
29
28
30
29
27
27
30
28
30
30
(a): anos; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes mellitus; DAC: doença arterial coronária; FA: fibrilação atrial; ACV: ataque
isquêmico transitório/acidente vascular cerebral; TFG: taxa de filtração glomerular; IMC: índice de massa corpórea; Hb: hemoglobina;
CHA: CHARM-Preserved; SEN: SENIORS; PEP: PEP-CHF; I-PR: I-PRESERVED; FRA: FRAMINGHAM; MAY: MAYO; OPT:
OPTMIZE; ADH: ADHERE. Adaptado de Bhuiyan8.

Figura 1. Número de hospitalizações (x105) e taxa de óbito (relação
entre número de internações e número de óbitos) por IC no Brasil de
1998 a 2011 em todos os pacientes e naqueles com idade maior ou
igual a 65 anos.

Figura 2. Representação esquemática da relação pressão-volume
diastólico final (RPVDF) na ausência (A) e presença (B) de disfunção
diastólica. A linha tracejada da RPVDF representa o intervalo na qual
um indivíduo permanece hemodinamicamente estável. Em (B), a curva
RPVDF fica mais íngreme, estreita os intervalos de variação com
aumento da suscetibilidade do indivíduo apresentar descompensação
hemodinâmica. Adaptado de Ferreira-Martins9.
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Disfunção diastólica
A disfunção diastólica é caracterizada pela deficiência
do relaxamento ventricular e pela rigidez da câmara durante o
enchimento. Os processos cardiovasculares que podem contribuir para a disfunção diastólica são aqueles que influenciam o
funcionamento em nível de sarcômero, de matriz extracelular
ao redor do miócito e de câmara cardíaca (incluindo hipertrofia ventricular esquerda e remodelamento concêntrico).
Causas subjacentes a esses “mecanismos diastólicos” incluem
isquemia, anormalidades na matriz extracelular (relacionada
com o colágeno e elastina), alteração na rigidez do miocárdio
(incluindo rigidez intrínseca dos cardiomiócitos relacionados
com o metabolismo anormal de cálcio) e ao citoesqueleto (por
exemplo, microtúbulos e filamentos intermédios ou titina).
A rigidez da matriz extracelular é determinada principalmente pelo colágeno por meio da regulação de sua quantidade
total, abundância relativa do colágeno tipo I (mais rígido,
desequilíbrio entre síntese exagerada e degradação reduzida) e
do grau de formações de ligações cruzadas (“cross-linking”)11.
Alguns estudos sugerem que, além do depósito de colágeno, a rigidez intrínseca dos cardiomiócitos também contribui
para a disfunção diastólica de VE12. Esta elevação da rigidez
do cardiomiócito tem sido relacionada à proteína do citoesqueleto - titina, proteína gigante elástica do sarcômero com
expressão no cardiomócito em duas principais isoformas: N2B
(mais rígida) e N2BA. A relação da expressão N2B/N2BA está
aumentada na miocardiopatia dilatada. Recentemente, a rigidez
passiva do miocárdio também foi relacionada à fosforilação
diminuída ou ao estresse oxidativo da titina com formação de
pontes bissulfato entre a molécula de titina13,14.
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Tabela 2. Mecanismos fisiopatológicos da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.
Mecanismo

Efeitos hemodinâmicos
1.

Disfunção diastólica ventricular

Disfunção diastólica ventricular

Rigidez sistólica ventricular

↓ relaxamento VE e ↑ rigidez diastólica com ↑
das pressões de enchimento.
Hipertensão pulmonar secundária
↓ reserva Frank-Starling com exercício

- dispneia
- congestão/edema pulmonar
- fadiga/intolerância exercício
- edema/congestão sistêmicas

1.
2.
3.
4.

Efeitos mínimos em repouso
↓ reserva contrátil exercício:
a- ↓ reserva volume sistólico
b- ↓ vol diast final VE com exercício e pode ↓
reserva diastólica

- mínima sequela em repouso
- dispneia em repouso ou esforço
- fadiga/intolerância exercício

1.

↑ mudanças na pressão arterial com alterações
na pré ou pós-carga
↓ contratilidade e reserva vol sistólico com
exercício
↑ trabalho VE necessário a ejetar um determinado vol sistólico

- hipotensão e oligúria com discreto aumento
da diurese ou adição de novo vasodilatador
- crise hipertensiva
- congestão/edema pulmonar
- fadiga/intolerância exercício
- ↑ consumo de O2 com isquemia/angina

1.
2.
3.
4.

↑ pré-carga VE e ↓ reserva vol sistólico
↓ relaxamento VE devido #1
↓ vasodilatação exercício
Disfunção endotelial

- resposta hipertensiva exercício
- dispneia repouso ou exercício
- fadiga/intolerância exercício
- ↑ consumo de O2 com isquemia/angina

1.
2.

↑ volume líquido extracelular
↑ volumes de enchimento e conseqüente ↑
pressões de enchimento

- dispneia repouso ou exercício
- congestão/edema pulmonar
- fadiga/intolerância exercício
- edema/congestão sistêmicas

2.
3.

2.
3.

Disfunção e rigidez vascular

Ativação neuro-hormonal

Clínica

Disfunção atrial esquerda

1.
2.

- dispneia repouso ou exercício
↓ contratilidade atrial e ↓ reserva contrátil atrial
- congestão/edema pulmonar
remodelamento atrial
- fibrilação atrial

Hipertensão pulmonar

1.
2.
3.

↑ pré-carga VD
↓ reserva vol sistólico VD
remodelamento VD

- dispneia repouso ou exercício
- fadiga/intolerância exercício
- edema/congestão sistêmicas

Disfunção autonômica

1.
2.

Incompetência cronotrópica
Hiperatividade simpática

- dispneia esforços
- fadiga/intolerância esforço

1.
2.

Vasodilatação comprometida
Hiperativação simpática e estímulo
ergorreflexo

- perda de massa muscular
- dispneia esforço
- fadiga/intolerância esforço

Disfunção músculo esquelético

- dispneia esforço
- fadiga/intolerância esforço
- angina/isquemia
VE: ventrículo esquerdo; VD: ventrículo direito; vol: volume; diast: diastólico; O2: oxigênio; ↑: aumento; ↓: redução. Adaptado de From11.
Anemia

1.
2.

↑ débito cardíaco para manter entrega O2
↓ viscosidade sanguínea

Uma característica da ICFEP é o relaxamento de VE
lento, que pode reduzir o volume sistólico, especialmente
em frequências cardíacas elevadas, ao contrário de corações
normais, nos quais o relaxamento é rápido em frequências
cardíacas elevadas 15. O relaxamento do VE depende do
desligamento das pontes cruzadas e da recaptação do cálcio sarcoplasmático (dependente da sarcoplasma/retículo
endoplasmático cálcio ATPase tipo 2 - SERCA 2 e da sua
proteína reguladora o fosfolambam). O desligamento das

pontes cruzadas é um processo ativo que consome energia
e o relaxamento lento pode ser também pela falta de energia
miocárdica16.
Portanto, tanto a matriz extracelular como os cardiomiócitos determinam a rigidez miocárdica (Tabela 3) e interagem
com as proteínas matricelulares (macromoléculas extracelulares
que se ligam ao colágeno, aos receptores de superfície das
células e à metaloproteinases da matriz) para determinar a
qualidade da matriz e função do cardiomiócito17.
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elevadas de enchimento em repouso e no exercício, o que leva
à dispneia. Também estão presentes rigidez sistólica e arterial
(elastância) nestes pacientes. Estas alterações causam grandes
aumentos na pressão arterial, no trabalho cardíaco e no consumo
de oxigênio, limitando a capacidade ao exercício e flutuações
nas pressões sistêmicas com mudanças na pré e pós-carga18.

Tabela 3. Determinantes da rigidez miocárdica.
Matriz extracelular

Cardiomiócito

Quantidade de colágeno

Remoção do cálcio

Abundância do colágeno
tipo I

Desligamento de pontes
cruzadas
- fosfatos de alta energia

Grau de formações de
ligações cruzadas

Titina
- troca isoformas
- fosforilação
- oxidação

Proteínas matricelulares

Disfunção sistólica
Vários estudos demonstraram que medidas da função
sistólica regional, na maioria das vezes pela ecocardiografia
usando o doppler tissular ou “strain”, estavam reduzidas na
ICFEP18. O espessamento e o encurtamento anormais do miocárdio estavam presentes principalmente no eixo longitudinal,
e recentemente também foram observadas anormalidades na
deformação radial e torção (“twist” e “untwist”) do coração12.
Permanece pouca clara como e quando a disfunção
sistólica leve deva ser tratada, mas mesmo reduções discretas
na função sistólica em repouso podem tornar-se extremamente
limitantes em condições de estresse, como o exercício19,20.
Reserva da função cardiovascular na ICFEP
A maioria dos estudos mecanísticos iniciais focaram
as medidas dos índices da função cardiovascular em situações
de repouso, porém, muitos pacientes com ICFEP apresentam
sintomas predominantemente ao exercício. Estudo recente
confirmou grandes aumentos nas pressões diastólicas com o
exercício na ICFEP21.
Além da disfunção da reserva diastólica, há comumente
anormalidades nas respostas sistólicas (incompetência cronotrópica) ao exercício na ICFEP, cujas causas não estão totalmente esclarecidas, mas podem ser por alteração na sinalização
beta-adrenérgica ou disfunção autonômica, pois estes pacientes
apresentam reduzida recuperação da frequência cardíaca, sensibilidade barorreflexa anormal e estimulação simpática reforçada18.
A melhora da contratilidade durante o exercício também
está reduzida na ICFEP e pode estar relacionada à leve insuficiência da contração em repouso, alteração no metabolismo do
cálcio, rigidez passiva, isquemia, estresse oxidativo ou energética alterada do miocárdio. Além disso, a resposta vasodilatadora
ao exercício pode estar comprometida por atenuação da redução
da resistência vascular ou disfunção endotelial, contribuindo
para resposta hipertensiva ao esforço18.
Rigidez ventricular-arterial
Hipertensão arterial é quase universal em pacientes idosos com ICFEP e pode estar relacionada à rigidez ventricular e
arterial. Aumento da rigidez diastólica contribui para pressões
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Outros mecanismos
Alguns estudos mostraram outras alterações primárias
na ICFEP, como no controle do volume (sobrecarga de volume ao invés de rigidez ventricular), na função atrial esquerda
reduzida, na presença de hipertensão pulmonar (aumenta mortalidade) e na dessincronia ventricular (sistólica e diastólica).
Alguns dos mecanismos não cardiovasculares que contribuem
para a fisiopatologia da ICFEP são falta de condicionamento
físico, alterações quantitativas e qualitativas da função do músculo esquelético, ativação exacerbada da atividade simpática,
anemia e doença renal18.

Prognóstico
O prognóstico de pacientes com ICFEP é menos conhecido quando comparado à IC sistólica.
Alguns estudos epidemiológicos e de registro relataram
resultados clínicos similares para pacientes com ICFEP e IC
sistólica, porém, uma meta-análise com 24.501 pacientes demonstrou que o prognóstico na ICFEP apresentou metade da
chance de óbito em relação aos pacientes com IC sistólica22.
Em relação às internações, em estudo de coorte com
mais de 110.000 internações por IC, a ICFEP foi responsável
por um terço de todas as hospitalizações com aumento gradual durante o período do estudo. Após os ajustes para o risco,
pacientes com ICFEP apresentaram taxas intermediárias para
mortalidade hospitalar (2,5%) e foi o único grupo que apresentou declínio nesta mortalidade (3,32% em 2005 para 2,35%
em 2010). Esta mortalidade foi um pouco diferente daquelas
previamente relatadas nos estudos OPTIMIZE-HF (2,9%) e
ADHERE (2,8%)23.
Já em pacientes ambulatoriais com fração de ejeção basal normal, a piora da função diastólica ou a redução da fração
de ejeção < 55% ao longo do estudo foram fatores preditores
independentes para aumento de risco de mortalidade24. Outros
fatores associados à mortalidade são idosos, sexo masculino,
classe NYHA elevada, baixa fração de ejeção, extensão da
doença arterial coronária, doença arterial periférica, diabetes,
insuficiência renal e grau da disfunção diastólica pelo ecocardiograma25,26.
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O ecocardiograma é exame fundamental para a avaliação não
invasiva da função diastólica. A função diastólica deve ser
avaliada em todos os exames ecocardiográficos, especialmente
nos pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca. A função
diastólica, ao ecocardiograma, pode ser avaliada por diferentes
técnicas, como o fluxo mitral, o Doppler tecidual, o fluxo das
veias pulmonares e o modo-M colorido. Além destas técnicas
diretas, é fundamental a análise do volume do átrio esquerdo,
que é um marcador indireto de disfunção diastólica crônica. Na
presença de disfunção diastólica significativa verificamos os
seguintes achados: dilatação do átrio esquerdo, padrão de enchimento ventricular esquerdo do tipo pseudonormal ou restritivo,
e relação E/e´ maior que 15 (Doppler tecidual septal), que, na
realidade, refletem aumento das pressões de enchimento do
ventrículo esquerdo - achado frequente na disfunção diastólica.
Na avaliação da função diastólica é importante integrarmos a
análise dos diversos parâmetros ecocardiográficos e sempre
associá-los ao quadro clínico do paciente.

Contributions and limitations of different parameters of

Descritores: diástole, ecocardiografia, função ventricular,
insuficiência cardíaca, átrio esquerdo.

Descriptors: diastole, echocardiography, heart atrium, heart
failure, ventricular function.

echocardiography in the evaluation of diastolic function

Echocardiography is a critical test in the non-invasive evaluation
of diastolic function. The diastolic function must be evaluated in
all echocardiography tests, particularly those patients in whom
heart failure is suspected. The diastolic function can be evaluated
by a variety of echocardiographic methods: Mitral inflow, tissue
Doppler imaging, pulmonary vein flow and color M-mode. Besides these methods, the evaluation of left atrial volume is central,
since it is an indirect marker of diastolic dysfunction. In patients
with significant diastolic dysfunction, the following findings are
observed in the echocardiography: left atrium increase, mitral Doppler inflow pseudonormal or restrictive and E/e´ ratio > 15 (septal
tissue Doppler imaging) what, indeed, reflects the elevated left
ventricle filling pressures - often observed in diastolic dysfunction.
It is important to integrate different echocardiographic measures
in the diastolic function evaluation and always associate the echocardiographic findings with the clinical history and physical exam.
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O

ecocardiograma é exame fundamental para a avaliação não invasiva da função diastólica1. A função
diastólica deve ser avaliada em todos os exames
ecocardiográficos, especialmente nos pacientes com suspeita
de insuficiência cardíaca, já que uma parcela significativa dos
pacientes com insuficiência cardíaca apresenta “insuficiência
cardíaca diastólica” ou “insuficiência cardíaca com fração de
ejeção preservada”2.
A diástole se inicia com o fechamento da valva aórtica
e inclui a redução rápida da pressão do ventrículo esquerdo
(VE), o enchimento ventricular esquerdo rápido, a diástase
e a contração atrial. A alteração da função diastólica causa
aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo3,
com repercussões hemodinâmicas sobre o átrio esquerdo e o
fluxo transmitral.
Neste artigo, iremos fazer uma breve revisão crítica
dos métodos ecocardiográficos utilizados para avaliar a função
diastólica e, posteriormente, iremos discutir como integrar
estes métodos na avaliação e como eles podem auxiliar no
diagnóstico da insuficiência cardíaca diastólica.

Fluxo mitral
A análise do fluxo mitral é o passo inicial na avaliação
da função diastólica, sendo utilizada em todos os pacientes.
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 esquerdo4. A onda
E representa a fase de enchimento 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 adiante.
Em indivíduos normais, a relação entre as velocidades
das ondas E e A - relação E/A - é maior que 1,0, sendo que
em crianças e adolescentes está relação pode ser maior que
2,0. Com o envelhecimento, ocorre um enrijecimento do VE,
causando retardo no relaxamento. Com isso, há redução da
velocidade 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 uma
afecção em si e também não significa, na maioria dos pacientes,
aumento das pressões de enchimento ou da pressão diastólica
do VE (Figura 1)1.
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

Figura 1. Padrões de enchimento ventricular esquerdo ao fluxo mitral.
A: Padrão de enchimento normal. B: Padrão de enchimento do tipo
alteração do relaxamento, com relação E/A < 1,0. C: Padrão de enchimento do tipo pseudonormal, com presença da onda L. D: Padrão
de enchimento do tipo restritivo, com relação E/A > 2,0 e tempo de
desaceleração rápido da onda E.

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 ou pela presença da onda L5, presente quando há aumento das pressões de
enchimento do VE. Muitas vezes, é necessário associar outros
métodos ecocardiográficos para esta diferenciação (Figura 1)6.
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. O
padrão de enchimento restritivo está relacionado a prognóstico
ruim, especialmente se ele persiste após o tratamento farmacológico adequado da insuficiência cardíaca4 (Figura 1).
É importante salientar que a análise da relação E/A só
pode ser realizada em pacientes em ritmo sinusal e com frequência cardíaca normal7. Outra limitação da análise do fluxo
mitral é sua dependência da pré e pós-carga do VE.
O Doppler pulsado ainda permite a medida do tempo de
relaxamento isovolumétrico, que tende a diminuir à medida que
a pressão em átrio esquerdo aumenta, porém, esta não é uma
medida confiável para ser utilizada rotineiramente na prática
clínica na avaliação da função diastólica4.

Doppler tecidual
O Doppler tecidual é uma técnica Doppler que permite
medir a velocidade de descolamento do miocárdio. De certa
forma, o advento do Doppler tecidual, especialmente pelos estudos de Nagueh et al.8, representa uma revolução na avaliação
da função diastólica do VE.
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A obtenção das curvas do Doppler tecidual é realizada
no corte apical 4-câmaras, no anel mitral septal e lateral. O Doppler tecidual consegue identificar e mensurar a velocidade de
três ondas: diastólica inicial (e´), diastólica final (a´) e sistólica
(s). Na presença de alteração do relaxamento, independentemente 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
pulmonar1, sendo considerado, atualmente um dos melhores
índices para o diagnóstico de insuficiência cardíaca diastólica9.
Foi demonstrado que valores de E/e´ < 8 estão relacionados a
pressões de enchimento normais, enquanto que valores acima
de 15 (com o uso do e´ septal; ou 12 com o e´ lateral, ou 13 se
média) estão relacionados a aumento das pressões de enchimento
do VE e, portanto, disfunção diastólica2,10. Valores intermediários
são inconclusivos quanto à função diastólica (Figura 2).

O volume do AE é um importante índice da função
diastólica ao longo do tempo, enquanto as demais medidas ecocardiográficas (Doppler, modo-M colorido) refletem a função
diastólica apenas no momento da medida4. O volume atrial esquerdo representa para a função diastólica o que a hemoglobina
glicada representa para a glicemia, em uma analogia livre. 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 diastólica
nos pacientes com volume atrial esquerdo indexado para a
superfície corpórea, normal (menor que 29 ml/m2)2.
A dilatação do átrio esquerdo não necessariamente
implica em disfunção diastólica, sendo sempre necessário
analisar a dilatação dentro do contexto individual do paciente, pois outras situações clínicas, como fibrilação atrial
e estenose mitral, entre outras, também podem causar a dilatação desta câmara.
A função do AE também pode ser utilizada na avaliação
da função diastólica. Nos pacientes com apenas alteração do
relaxamento do VE, a função atrial esquerda global está diminuída, enquanto que a função contrátil está aumentada. Nos
pacientes que evoluem com disfunção diastólica significativa do
VE, há redução tanto da função global como da função contrátil
do AE4, existindo relação direta entre a piora da função do AE
e o aumento das pressões de enchimento do VE15.

Fluxo de veias pulmonares

Figura 2. Relação E/e´; nas figuras acima estão o fluxo mitral e nas
figuras abaixo o Doppler tecidual do anel mitral septal. A: Relação E/
e´ = 37, sugerindo aumento das pressões de enchimento do ventrículo
esquerdo. B: Relação E/e´ = 7, sugerindo pressões de enchimento
normais do ventrículo esquerdo.

É importante salientar que foi demonstrado que este método não se mostrou confiável em pacientes com marcapasso/
ressincronizador cardíaco11.

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 câmara12. O volume do
AE aumenta diretamente com a piora da função diastólica13,
sendo ele um importante marcador de disfunção diastólica14.
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A curva do fluxo das veias pulmonares é obtida pelo
Doppler pulsado no corte apical 4-câmaras. Embora esta medida possa trazer informações que ajudam na análise da função
diastólica, ela é de difícil obtenção ao exame transtorácico, não
sendo possível realizar em número significativo de pacientes.
Com esta técnica é possível a identificação de três ondas: sistólica (S), diastólica (D) e atrial reversa (Ar).
O padrão normal de fluxo é de predomínio da onda
S, com onda Ar de baixa velocidade. Com a redução da
complacência do VE e aumento das pressões de enchimento,
ocorre redução progressiva da velocidade da onda S e aumento
progressivo das velocidades das ondas D e Ar16.Também se observa, nos pacientes com aumento das pressões de enchimento,
duração da onda Ar maior que da onda A do fluxo mitral17,
sendo que a Ar com duração 30 ms maior que a duração da
onda A indica disfunção diastólica2,18.

Modo-M colorido
O modo-M colorido permite que estudemos a velocidade de propagação do fluxo diastólico em direção ao
ápice do VE. Em pacientes com função diastólica normal a
velocidade do fluxo diastólico é rápida (Vp > 50 cm/s). À
medida que a complacência do VE é reduzida, a velocidade
de propagação diminui, sendo observadas curvas com maiores
inclinações19.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 22 — Nº 4 — Out—Nov—Dez — 2012

10/01/2013 17:29:27

Mancuso FJN et al./Contribuições e limitações dos diferentes parâmetros da ecocardiografia na avaliação da função diastólica
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4):65-9

Strain
O strain é uma nova técnica ecocardiográfica que permite medir a deformação miocárdica20. A avaliação da diástole,
por esta técnica, se faz pela medida do strain pós-sistólico
do VE, com a possibilidade de avaliação regional da função
diastólica. No entanto, ainda faltam estudos consistentes demostrando a confiabilidade do strain na avaliação da função
diastólica do VE4.

Ecocardiograma de esforço
Muitos pacientes com insuficiência cardíaca diastólica
apresentam sintomas apenas aos esforços, pela ocorrência de
aumento das pressões de enchimento, neste momento, com
o objetivo de manter um volume sistólico adequado1. Logo,
a realização de medidas ecocardiográficas, especialmente a
relação E/e´, durante o esforço pode ser útil na avaliação destes
pacientes. A relação E/e´ se mantém constante durante o esforço nos indivíduos normais21, porém, aumenta nos pacientes
com disfunção diastólica do VE, apresentando relação direta
com o aumento das pressões de enchimento22,23. Entretanto,
atualmente ainda faltam dados consistentes para sua indicação
na prática clínica1.

Situações especiais
- Fibrilação atrial (FA): a avaliação da função diastólica em pacientes com FA é difícil e menos confiável, devido
à grande variabilidade do ciclo cardíaco, à falta de contração
atrial e à perda do volume do AE como parâmetro da função
diastólica. As medidas devem sempre ser feitas em 10 ciclos e
obtida a média destas medidas. Alguns parâmetros podem ser
usados com ressalvas: tempo de relaxamento isovolumétrico
< 65 ms24; onda e´ septal < 8 cm/s e relação E/e´ < 11 podem
indicar disfunção diastólica25.
- Taquicardia sinusal: nestes casos, ainda é possível
utilizar o volume do AE como parâmetro da função diastólica. A relação E/e´ > 10 pode ser um indicador de disfunção
diastólica nestes pacientes26. Nestas situações, a análise da
função diastólica pelo fluxo mitral não deve ser realizada, pois
frequentemente há fusão entre as ondas E e A.

Prática clínica
Na prática clínica, o diagnóstico de insuficiência
cardíaca diastólica envolve a avaliação clínica, pela presença
de sintomas e sinais de insuficiência cardíaca, dosagem de
biomarcadores séricos (peptídeo natriurético cerebral) e a
realização de ecocardiografia (Figura 3).
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

Figura 3. Algoritmo para o diagnóstico de insuficiência cardíaca diastólica. BNP: peptídeo natriurético cerebral; FEVE: fração de ejeção do
ventrículo esquerdo; IMVE: índice de massa do ventrículo esquerdo;
VAEi: volume do átrio esquerdo indexado pela superfície corpórea.

disfunção diastólica. 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. Embora não seja um fator fundamental para
a disfunção diastólica, a hipertrofia ventricular esquerda é uma
causa frequente de disfunção diastólica, sendo sua presença
mais um critério para considerarmos a presença de disfunção
diastólica (Tabela 1).
Tabela 1. Principais achados ecocardiográficos sugestivos e não sugestivos de disfunção diastólica do
ventrículo esquerdo.
Disfunção Diastólica

Ausência de disfunção diastólica

Dilatação do átrio
esquerdo

Átrio esquerdo com dimensões
normais

Hipertrofia ventricular
esquerda

Ventrículo esquerdo
estruturalmente normal

Padrão de enchimento
do ventrículo esquerdo
do tipo pseudonormal
ou restritivo ao fluxo
mitral

Padrão de enchimento do
ventrículo esquerdo normal ou
alteração do relaxamento ao
fluxo mitral

Relação E/e´ > 15
(septal; ou 13 se média)

Relação E/e´ < 8
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É importante lembrarmos que os achados ecocardiográficos sempre devem ser analisados em conjunto com o
quadro clínico do paciente, sendo que o diagnóstico de insuficiência cardíaca diastólica depende da presença de quadro clínico
compatível com insuficiência cardíaca, fração de ejeção do VE
preservada e dos sinais de disfunção diastólica comentados
acima ao ecocardiograma (Figura 3).
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A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica de prevalência crescente.

C ontributions

Aproximadamente 30-50% dos pacientes com insuficiência cardíaca con-

diagnosis and prognosis of heart failure with preserved

gestiva têm disfunção diastólica como causa de seus sintomas. No entanto,

ejection fraction

o diagnóstico de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada não

que o real papel destes biomarcadores seja estabelecido.

Heart Failure is a disease whose prevalence has been increasing in
the last years. About 30-50% of patients with congestive heart failure
have heart failure with preserved ejection fraction (HF-pEF) as the
cause of their symptoms. However, the diagnosis of HF-pEF is not so
easy to be established. In this context, multiple biomarkers of heart
failure have emerged recently and have been used to help in the diagnosis and prognosis of HF-pEF. Current evidence about biomarkers
in heart failure comes from trials that involved patients with systolic
and diastolic dysfunction. There are few studies involving exclusively patients with HF-pEF. Nevertheless, some biomarkers seem to
be promising in patients with HF-pEF. Natriuretic peptides are the
most common biomarkers of heart failure. B-type natriuretic peptide
and N-terminal B-type natriuretic peptide are higher in patients with
diastolic dysfunction when compared to healthy people and seem to
be related with higher in-hospital mortality and higher risk of death
and re-hospitalization. Patients with HF-pEF, who have high levels
of troponin, have also higher risk of death and re-hospitalization.
Recently, new biomarkers of fibrosis as 3-galectin and soluble ST2
have been described and data suggest that high levels of these biomarkers should reflect worse prognosis. In summary, biomarkers of
myocardial injury; cellular turnover changes and fibrosis seem to be
promising biomarkers of heart failure with preserved ejection fraction
since they could reflect their physiopathological mechanisms. So, we
believe that prospective trials involving patients with heart failure
with preserved ejection fraction are still necessary to establish the
importance of these biomarkers.

Descritores: biomarcadores farmacológicos, diagnóstico,
insuficiência cardíaca, prognóstico, volume sistólico.

Descriptors: biomarkers, diagnosis, heart failure,
pharmacological, prognosis, stroke volume.

é tão simples. Neste contexto, cresce o interesse em encontrarmos biomarcadores que possam auxiliar no diagnóstico e na avaliação prognóstica
da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. As evidências
atuais são provenientes de estudos que avaliaram pacientes com disfunção
sistólica e diastólica. No entanto, alguns biomarcadores parecem promissores na avaliação de pacientes com disfunção diastólica. Os peptídeos
natriuréticos são os biomarcadores mais amplamente estudados. Níveis
de peptídeo natriurético do tipo B e da fração N-terminal do peptídeo
natriurético do tipo B são mais elevados entre pacientes com disfunção
diastólica quando comparados a indivíduos saudáveis e parecem estar
relacionados a maior mortalidade intra-hospitalar e maior risco de evento
combinado de morte e re-hospitalização. Assim como entre pacientes
com disfunção sistólica, pacientes com insuficiência cardíaca de fração
de ejeção preservada com troponina elevada também parecem apresentar
maior risco de morte e re-hospitalização. Mais recentemente, tem sido
descritos biomarcadores de fibrose como galectina-3 e ST2 solúvel e
dados da literatura sugerem que quando elevados podem refletir pior
prognóstico. De forma geral, biomarcadores que identificam injúria miocárdica; alterações no turnover celular e marcadores de fibrose parecem
promissores por refletirem mecanismos fisiopatológicos da insuficiência
cardíaca de fração de ejeção preservada. Assim, estudos prospectivos
envolvendo especificamente esta população ainda são necessários para
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A

insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica de
prevalência crescente, cujo diagnóstico e tratamento
geram altos custos. Cerca de 30%-50% dos pacientes
com insuficiência cardíaca clinicamente congestiva têm disfunção diastólica como causa de seus sintomas. De forma geral,
o diagnóstico de insuficiência cardíaca de fração de ejeção
preservada deve incluir a presença simultânea de três condições: evidência objetiva de insuficiência cardíaca congestiva
(sinais, sintomas e achados radiológicos); fração de ejeção de
ventrículo esquerdo normal ou discretamente reduzida e evidência objetiva de disfunção diastólica, classicamente obtida
por meio de dados ecocardiográficos, tais como relaxamento
e enchimento anormais, distensibilidade diastólica anormal ou
rigidez diastólica1-3. No entanto, diferentes fatores inerentes ao
próprio exame podem interferir na avaliação e interpretação
destes achados. Tanto fatores relacionados às características dos
pacientes, como ritmo cardíaco, frequência cardíaca e idade,
quanto fatores relacionados ao próprio exame, como janela
ecocardiográfica e habilidade do operador em executar o procedimento, podem influenciar o resultado4. A ausência de consenso em relação aos parâmetros que determinam a disfunção
diastólica, associada à ampla variabilidade de interpretação dos
achados ecocardiográficos, muitas vezes dificulta o diagnóstico
de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Neste
contexto, cresce o interesse em encontrarmos biomarcadores
que possam auxiliar no diagnóstico e na avaliação prognóstica
da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada.
Biomarcadores são marcadores biológicos que podem
ser objetivamente medidos e quantificados como indicadores
de processos biológicos normais, processos patogênicos ou
respostas a intervenções terapêuticas. Podem ser usados tanto
para determinar a susceptibilidade a determinada doença como
para definir a elegibilidade para terapias específicas5. A alta
complexidade das alterações bioquímicas e neuro-hormonais
envolvidas na fisiopatologia da insuficiência cardíaca claramente sugere que dificilmente um único biomarcador isolado
será capaz de refletir todas as características desta doença. No
entanto, para que um biomarcador seja útil na prática clínica,
algumas características são necessárias. É preciso que o novo
biomarcador seja determinado de forma rápida e acurada, com
custo razoável; forneça informações que sejam adicionais à
avaliação clínica e que permita melhor entendimento da doença
e seja elemento relevante para a decisão terapêutica. Neste
contexto, múltiplos biomarcadores de insuficiência cardíaca
têm sido descritos, sendo alguns marcadores tanto de disfunção
sistólica quanto de disfunção diastólica.

Avaliação Diagnóstica
Considerando a dificuldade em se estabelecer o diagnóstico preciso de insuficiência cardíaca de fração de ejeção
preservada, crescem os estudos que avaliam marcadores sorológicos de alterações do relaxamento ventricular que contribuem
para disfunção diastólica. Peptídeos natriuréticos; marcadores
de turnover de colágeno, como metaloproteinases de matriz
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extracelular; marcadores de necrose miocárdica e marcadores
de fibrose têm sido descritos como marcadores de disfunção
diastólica. Estes biomarcadores, associados aos achados ecocardiográficos e a dados clínicos, podem auxiliar no diagnóstico
de insuficiência cardíaca de fração preservada6,7.

Avaliação Prognóstica
Características clínicas, desfechos clínicos e preditores
de eventos em pacientes hospitalizados por descompensação da
insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada têm sido
descritos em diferentes registros. Análise do Registro ADHERE8 revelou que a insuficiência cardíaca de fração de ejeção
preservada ocorre em aproximadamente 50% dos pacientes hospitalizados por descompensação da doença e apresentam menor
mortalidade intra-hospitalar quando comparados com pacientes
com insuficiência cardíaca sistólica (2,8% versus 3,9% respectivamente, p = 0,005). Análise do Registro OPTIMIZE-HF9,
que comparou 20.118 pacientes com insuficiência cardíaca
sistólica com 21.149 pacientes com insuficiência cardíaca de
fração de ejeção preservada revelou menor mortalidade intra-hospitalar entre pacientes com função sistólica normal (2,9%
versus 3,9%, p < 0,001), porém, sem diferença significativa no
risco de óbito e re-hospitalização em 60-90 dias.
Mais recentemente, dados do Registro ALARM-HF
(Acute Heart Failure Global Survey of Standard Treatment)10,
realizado em nove países envolvendo 666 hospitais na Europa,
América Latina e Austrália entre outubro de 2006 e março
de 2007, revelaram possíveis preditores de mortalidade em
pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Foram avaliados 837 pacientes com fração de ejeção
preservada dentre os 4.953 pacientes com insuficiência cardíaca descompensada (25%) e observou-se menor mortalidade
intra-hospitalar entre pacientes com insuficiência cardíaca
de fração de ejeção preservada (7% versus 11%, p = 0,013),
confirmando dados dos registros ADHERE e OPTIMIZE-HF.
As variáveis independentemente associadas com maior mortalidade intra-hospitalar foram baixa pressão arterial sistólica
na admissão; baixo nível de sódio plasmático; marcadores de
necrose miocárdica elevados; creatinina sérica maior do que
2 mg/dl e a presença de comorbidades como anemia e doença
vascular periférica.
Diante da alta prevalência desta síndrome, de suas
implicações prognósticas e da dificuldade em se estabelecer o
diagnóstico preciso, discutiremos a seguir as evidências atuais
sobre os biomarcadores de insuficiência cardíaca de fração de
ejeção preservada disponíveis.

BNP/NTproBNP
O peptídeo natriurético do tipo B (BNP) é produzido
a partir do pre-pro-BNP, um precursor de 134 aminoácidos
liberado diante do estresse de parede do cardiomiócito. Um
peptídeo sinal de 26 aminoácidos é removido do pre-pro-BNP e
dá origem ao proBNP, uma sequência de 76 aminoácidos que é,

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 22 — Nº 4 — Out—Nov—Dez — 2012

10/01/2013 17:29:27

Marcondes-Braga FG et al./Contribuições e limitações dos biomarcadores no diagnóstico e prognóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;2(4):70-7

então, clivada na fração N-terminal do proBNP (NT-proBNP),
uma molécula biologicamente inativa e no BNP, uma molécula biologicamente ativa de 32 aminoácidos (Figura 1). Estes
peptídeos são liberados na corrente sanguínea em resposta ao
aumento do volume ventricular e agem suprimindo o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso simpático11.
Nos últimos anos, grande número de estudos avaliaram BNP
e NT-proBNP em pacientes com insuficiência cardíaca com
disfunção sistólica, revelando que estes dois biomarcadores
podem auxiliar de forma significativa o manejo da insuficiência
cardíaca, principalmente para o diagnóstico desta síndrome em
pacientes com dispneia aguda na sala de emergência12.

Figura 1. Produção do peptídeo natriurético do tipo B (BNP) e da
fração N-terminal do proBNP (NT-proBNP). (Adaptado de Taub PR
et al. Congest Hear Fail 2010;16(4):S19-S24).

Para a avaliação de insuficiência cardíaca de fração de
ejeção preservada, a literatura sobre o papel destes biomarcadores ainda é limitada. No entanto, alguns estudos que abordaram o valor diagnóstico e prognóstico destes biomarcadores
merecem destaque.
Lubien et al.13, em 2002, avaliaram 294 pacientes, sendo
119 com diagnóstico de disfunção diastólica pelo ecodopplercardiograma e 175 sem disfunção diastólica. A concentração
média de BNP foi diferente entre os grupos, 286 ± 31 pg/ml
e 33 ± 3 pg/ml, respectivamente (p < 0,001), sendo mais elevada entre os pacientes com disfunção diastólica sintomática
(p = 0,003). Os autores mostraram ainda que o BNP apresentava boa acurácia para o diagnóstico de disfunção diastólica
(área sob a curva de 0,91 (0,89-0,95), p < 0,001), o que conferia sensibilidade de 85%, especificidade de 83% e acurácia
de 84% para o ponto de corte de 62 pg/ml. Wei et al.14, em
2005, avaliaram a função diastólica de 135 pacientes chineses
hipertensos e também demonstraram diferença significativa
(p < 0,001) nos níveis de BNP entre pacientes com disfunção
diastólica (n = 61; BNP = 122 ± 105 pg/ml) e sem disfunção
diastólica (n = 74; BNP = 18 ± 16 pg/ml). Revelaram, também, boa acurácia diagnóstica do BNP para o diagnóstico de
disfunção diastólica (área sob a curva = 0,90 (0,84-0,97), p <
0,01), porém, obtiveram ponto de corte distinto do previamente
descrito (BNP = 40 pg/ml).

Embora dados ecocardiográficos permitam a avaliação
dinâmica de pressão diastólica, limitações inerentes ao próprio
exame sugerem a necessidade de medidas adicionais para o
diagnóstico de disfunção diastólica. O uso do Doppler tecidual
contribui para este diagnóstico mais preciso. Neste contexto,
Mak et al.15 estudaram 108 pacientes com disfunção diastólica,
classificando-os de acordo com a pressão diastólica final do
ventrículo esquerdo em razão E/E’ > 15 (n = 16); razão E/E’
entre 8 e 15 (n = 36) e razão E/E’ < 8 (n = 48) e observaram
níveis mais elevados de BNP entre os pacientes com pressão
diastólica final do ventrículo esquerdo mais elevada (BNP = 463
± 80 pg/ml; 122 ± 24 pg/ml e 97 ± 27 pg/ml, respectivamente,
p < 0,001). O valor de BNP plasmático de 173 pg/ml conferiu
sensibilidade de 88% e especificidade de 82% para predizer
relação E/E’> 15. Outros estudos menores16,17 também mostraram níveis mais elevados de BNP em pacientes com disfunção
diastólica quando comparados a indivíduos saudáveis, porém,
ainda não há consenso quanto ao melhor ponto de corte para a
definição de disfunção diastólica.
Merece destaque, também, o estudo realizado por
Yamaguchi et al.18, que avaliaram 372 pacientes que chegaram à sala de emergência com quadro clínico de congestão
pulmonar aguda. Dentre estes pacientes, 19 apresentavam
fração de ejeção ≥ 45% e foram reavaliados após um ano do
episódio agudo e comparados com 22 pacientes hipertensos que
também apresentavam hipertrofia ventricular, porém, que não
apresentavam sintomas sugestivos de insuficiência cardíaca.
Os níveis séricos de BNP apresentavam-se significativamente
mais elevados entre os pacientes sintomáticos prévios (BNP
= 149 ± 38 pg/ml vs. 31 ± 5 pg/ml, p < 0,01), sugerindo que
o BNP pode ser um biomarcador de insuficiência cardíaca de
fração de ejeção preservada independentemente da presença
de hipertrofia ventricular esquerda.
Os níveis de NT-proBNP também foram avaliados em
pacientes com insuficiência cardíaca de fração preservada.
McKelvie et al.19 avaliaram 3.562 pacientes com fração de
ejeção ≥ 45% provenientes do estudo I-PRESERVE e observaram que a concentração mediana de NT-proBNP foi de 341
pg/ml, com variação interquartil de 135-974 pg/ml, revelando
que este peptídeo natriurético também está elevado na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada.
Além de seu papel no diagnóstico de insuficiência
cardíaca de fração de ejeção preservada, os peptídeos natriuréticos podem ser relevantes para avaliação prognóstica da
insuficiência cardíaca. A partir de dados do registro ADHERE,
Fonarow et al.20 avaliaram BNP plasmático de 48.629 pacientes
admitidos com insuficiência cardíaca descompensada em 263
hospitais dos Estados Unidos, sendo 18.164 pacientes com
insuficiência cardíaca de fração ejeção preservada. Observou-se maior mortalidade intra-hospitalar de acordo com maiores
níveis de BNP plasmático (p < 0,0001). BNP foi preditor independente de mortalidade com odds ratio de 2,23 (intervalo de
confiança 95% = 1,91-2,62, p < 0,0001) tanto para pacientes
com insuficiência cardíaca sistólica quanto insuficiência cardíaca de fração ejeção preservada. Anand et al.21 avaliaram o papel
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prognóstico do NT-proBNP em 3.480 pacientes com insuficiência cardíaca de fração ejeção preservada e observaram que
valores maiores que 339 pg/ml estiveram independentemente
associados maior risco de evento combinado (morte por todas
as causas e hospitalização por insuficiência cardíaca).
Considerando a dificuldade em se estabelecer com precisão o diagnóstico de insuficiência cardíaca de fração de ejeção
preservada, biomarcadores como os peptídeos natriuréticos podem ser úteis no manejo desta síndrome clínica quando usados
em associação com critérios clínicos e ecocardiográficos. Estudos de avaliação prognóstica sugerem que tais biomarcadores
também podem predizer desfechos clínicos, porém, a maioria
dos estudos envolveram pacientes com disfunção sistólica e
diastólica e não somente pacientes com insuficiência cardíaca
de fração de ejeção preservada. Assim, a validação de sua função como biomarcador prognóstico ainda requer mais estudos.

Marcadores de turnover celular
A fisiopatologia da insuficiência cardíaca de fração de
ejeção preservada ainda é pouco compreendida e a presença
de processo fibrótico ativo pode ser responsável pelo aumento da espessura ventricular e consequente comprometimento
do enchimento do ventrículo esquerdo22. Ensaios clínicos23 e
experimentais24 identificaram biomarcadores relacionados à
fibrose miocárdica em portadores de miocardiopatia hipertensiva. Ambos os tipos de colágeno I e III estão presentes tanto
no tecido miocárdico normal quanto no doente, sendo que o
tipo I compreende 85%-90% do colágeno miocárdico e o tipo
III compreende a maioria do colágeno miocárdico restante. A
deposição excessiva de colágeno em hipertensos pode provocar
mudança na matriz extracelular do miocárdio, um dos principais
determinantes da função diastólica e da capacidade contrátil.
A matriz extracelular tem papel importante na disposição
dos cardiomiócitos, atuando como um reservatório de moléculas
bioativas. Alterações nos componentes da matriz extracelular
(no turnover) desencadeiam mudanças estruturais e funcionais
no miócito, resultando em remodelamento, hipertrofia e dilatação miocárdica, contribuindo para a progressão da disfunção
diastólica e evolução para insuficiência cardíaca de fração de
ejeção preservada25. Os principais determinantes do processo
de remodelamento, que alteram a homeostase do colágeno, são
a taxa e a extensão da degradação de colágeno, processos que
dependem das metaloproteinases de matriz (MMPs) e de seus
inibidores, as TIMPs (Tissue Inhibitor of Metalloproteinases).
As metaloproteinases são enzimas proteolíticas capazes de
degradar a maioria dos componentes da matriz extracelular e
sua atividade proteolítica em tecidos saudáveis é regulada para
que ocorra apenas a degradação necessária para os processos
fisiológicos26. As TIMPs, que compreendem uma família de
quatro inibidores de protease: TIMP1, TIMP2, TIMP3 e TIMP4,
são moléculas do espaço intercelular responsáveis por essa
regulação. Níveis circulantes de MMPs totais têm sido associados à disfunção diastólica e insuficiência cardíaca de fração de
ejeção preservada em hipertensos. Dentre as metaloproteinases,
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a MMP-1 tem maior afinidade por colágeno fibrilar, degrada
preferencialmente colágenos, tipo I e III, e é responsável pela
degradação de até 40% do colágeno recém-sintetizado27. Dentre
as quatro TIMPs identificadas, a TIMP1 é a mais abundantemente
expressa no miocárdio de pacientes com insuficiência cardíaca28.
As MMPs-2 e 9 têm atividade de elastase e estão associadas à
rigidez arterial em pacientes hipertensos: a perda da elastina e
outros componentes da matriz extracelular contribuem para a
progressão da disfunção diastólica e insuficiência cardíaca de
fração de ejeção preservada.
A MMP-2 é uma gelatinase que degrada proteínas da
membrana basal, peptídeos do colágeno fibrilar e fibras de colágeno recém-sintetizadas. Martos et al.7, em estudo avaliando
85 pacientes hipertensos, mostraram que as metaloproteinases
são capazes de identificar pacientes com disfunção diastólica
e insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, sendo
que valores de MMP-2 superiores a 1.585 ng/mL conferiram
sensibilidade de 91% e especificidade de 76% para o diagnóstico de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e
a combinação de MMP-2 ≥ 1.585 ng/mL com BNP ≥ 60 pg/
mL, quando comparados a medidas isoladas do BNP, aumentou
o valor preditivo positivo para o diagnóstico de insuficiência
cardíaca de fração de ejeção preservada de 50% para 74%,
mantendo o valor preditivo negativo ainda elevado em 88%.
A MMP-9 é uma gelatinase com a mesma estrutura de
substratos proteicos da MMP-2, e embora apresente menor
nível de atividade, tem efeitos significativos sobre importantes
peptídeos e proteínas biologicamente ativas. Essa ativação de
vias pro-fibróticas desencadeada pelo aumento das MMP-9
resulta no acúmulo de matriz extracelular, estando diretamente
relacionada à progressão da disfunção diastólica. Chu et al.29,
em estudo envolvendo 116 pacientes com doença coronariana
e função sistólica de ventrículo esquerdo maior que 45%,
identificaram diferença significativa nos níveis de MMP-9 entre
pacientes com função diastólica normal e aqueles com disfunção grave (p = 0,0002). Além disso, parece haver correlação
entre os níveis da MMP-9 e a razão E/E′ do doppler tecidual.
Uma das formas de regular a atividade de metaloproteinases é por meio de sua ligação com as TIMPs. Em modelo de
regressão logística, ajustado para idade, sexo, pressão arterial
sistólica e creatinina, Colier et al.30 mostraram que MMP-9,
TIMP-1 e a razão MMP-9/TIMP-1 significativamente identificam achados ecocardiográficos de disfunção diastólica. Valores
mais elevados de MMP-9, especialmente quando associados
a baixos níveis de TIMP-1, parecem associar-se à redução da
complacência do VE e ao aumento relativo da concentração do
colágeno. De fato, hipertensos com níveis elevados de MMP-9
e reduzidos de TIMP-1 apresentaram risco oito vezes maior
de desenvolverem disfunção diastólica do ventrículo esquerdo
quando comparados a pacientes com baixos valores de MMP-9
e elevados de TIMP-1.
Outros marcadores do processo de biossíntese do colágeno, embora inespecíficos para o miocárdio, são liberados
com moléculas de colágeno tipo I e colágeno tipo III: pro-
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-peptídeo amino-terminal do pró-colágeno tipo I e III (PINP e
PIIINP), pro-peptídeo carboxi-terminal do pró-colágeno tipo
I (PICP) e telopeptídeo carboxi-terminal do pró-colágeno tipo
I (CITP). Em estudo envolvendo 86 pacientes hipertensos,
Martos et al.22 observaram maior concentração de marcadores
de turnover celular (PICP; CITP; PIIINP; MMP-2 e MMP-9)
entre pacientes com insuficiência cardíaca diastólica (n = 32)
quando comparados aos pacientes hipertensos sem insuficiência
cardíaca diastólica (n = 56), p < 0,001. Dentre estes marcadores do processo de biossíntese do colágeno, o PICP, que é um
produto do colágeno fibrilar tipo I, tem sido o mais estudado,
sendo considerado por alguns autores como preditor para o
padrão restritivo de enchimento do ventrículo esquerdo, a forma
mais grave de disfunção diastólica31. O PIIINP, uma extensão
do peptídeo de pró-colágeno tipo III, também está elevado na
insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, assim
como o marcador de degradação de colágeno tipo I, o CITP.
Mais recentemente, Martos et al.7 avaliaram possíveis fatores
preditores de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, incluindo em sua análise variáveis clínicas, laboratoriais e
marcadores sorológicos de turnover de colágeno e observaram
que na análise multivariada os preditores independentes foram
as metaloproteinases, MMP-2 (p = 0,002) e MMP-9 (p = 0,006),
e os marcadores de biossíntese de colágeno PIIINP (p = 0,03).
De forma geral, os marcadores de turnover celular parecem ser biomarcadores promissores da insuficiência cardíaca
de fração de ejeção preservada, principalmente por refletirem
mecanismos fisiopatológicos da doença. Estudos maiores e
prospectivos são necessários para reafirmar seu poder preditor
do diagnóstico de disfunção diastólica e de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada.

Troponina
Troponinas cardíacas são marcadores bem estabelecidos
de injúria miocárdica com alta sensibilidade e especificidade
para síndromes coronarianas agudas. Troponina T está elevada
em aproximadamente 50% dos pacientes com insuficiência
cardíaca agudamente descompensada e parece indicar maior
gravidade e maior risco de mortalidade. Na análise do registro ADHERE (Acute Decompensated Heart Failure National
Registry)32, que envolveu 84.872 pacientes, aqueles com troponina cardíaca elevada (4.240 pacientes, 6,2%) apresentaram
maior mortalidade intra-hospitalar quando comparados com
pacientes com troponina normal (8% versus 2,7%, p < 0,001),
independentemente de outros fatores preditores. Vale ressaltar
que, dentre estes pacientes, 40% dos pacientes com troponina
elevada apresentavam fração de ejeção maior do que 40%.
O papel da troponina cardíaca, especificamente em
pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, foi pouco estudado até o presente momento. Shah
et al.33 avaliaram a relação entre a elevação de troponina T e
parâmetros ecocardiográficos em pacientes com insuficiência
cardíaca com fração de ejeção preservada agudamente descom-

pensada. Dentre os 44 pacientes estudados, 43% apresentavam
troponina T elevada, observando-se correlação significativa
com o diâmetro final do ventrículo esquerdo (r = 0,34, p =
0,02), com o índice de massa do ventrículo esquerdo (r = 0,32,
p = 0,04) e com anormalidades do relaxamento ventricular (r
= -0,90, p < 0,001).
O mecanismo pelo qual marcadores de necrose miocárdica elevam-se na insuficiência cardíaca ainda permanece
incerto. Potencial mecanismo para elevação de troponina T
em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção
preservada descompensada pode ser atribuído a alterações de
enchimento diastólico com aumento do estresse de parede,
exacerbado pela maior massa ventricular. Macin et al.34 avaliaram 69 pacientes com insuficiência cardíaca descompensada
e com fração de ejeção maior do que 40%. Dentre eles, 27
pacientes (37%) apresentavam troponina T elevada e foram
comparados com 42 pacientes (63%) com troponina normal.
No seguimento de 18 meses, observou-se que a sobrevida livre
de internação por insuficiência cardíaca foi de 87% entre os
pacientes com troponina normal e apenas 22% entre aqueles
que apresentavam troponina elevada (p = 0,0003) e a taxa de
morte e re-hospitalização também foi superior no grupo com
troponina elevada (88% versus 26%, p < 0,001), sugerindo
possível relação com pior prognóstico entre pacientes com
troponina elevada. No entanto, a escassez de estudos abordando o tema e o pequeno número de pacientes envolvidos nos
mesmos ainda não nos permite avaliar com segurança o real
papel destes biomarcadores nesta população.

Galectina-3
As galectinas são lectinas animais que se ligam a
açúcares β-galactosídeos na superfície das células e em
glicoproteínas de matriz extracelular (Figura 2). Desempenham
papel importante de regulação da imunidade, inflamação
e diferenciação celular, sendo melhor conhecidas por seu
papel no crescimento de tumores e metástase. A galectina-3
é amplamente distribuída por todo o corpo, sendo expressa
também no coração, cérebro e vasos. Recentemente, tem sido
sugerido seu papel na fisiopatologia da insuficiência cardíaca
de fração de ejeção preservada. Estudos experimentais35 e
clínicos36 têm associado a galectina-3 à hipertrofia miocárdica,
relacionando seu efeito estimulador sobre a migração
macrocitária, proliferação de fibroblastos e desenvolvimento da
fibrose. Achados ecocardiográficos sugerem que a galectina-3
correlaciona-se com índices de função diastólica como a razão
E/E’ (r = 0,35), pressão sistólica do ventrículo direito (r = 0,37)
e regurgitação mitral ou tricúspide grave (r = 0,30)37.
Em estudo avaliando galectina-3 entre pacientes
com dispneia aguda na sala de emergência, observou-se que
seus níveis apresentam-se mais elevados em pacientes com
dispneia aguda por insuficiência cardíaca quando comparados a
pacientes com dispneia por outras causas (9,2 vs. 6,9 ng/mL, p
< 0,001). Os autores também observaram que a galectina-3 não
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Figura 2. Membros da família da Galectina. (Adaptado de de Boer
RA et al. Eur J Heart Fail 2009;11:811-7).

foi superior ao NT-proBNP para o diagnóstico de insuficiência
cardíaca na sala de emergência (área sob a curva ROC de 0,72
e 0,92 respectivamente). No entanto, foi o melhor preditor
independente de mortalidade em 60 dias (odds ratio = 10,3, p
< 0,001) ou de desfecho composto de morte e recorrência em
60 dias (odds ratio = 14,3, p < 0,001)38. Tal valor prognóstico
também foi demonstrado por Lok et al.39 em pacientes com
insuficiência cardíaca crônica (hazard ratio = 1,24, p = 0,026),
mesmo após correção para idade, sexo, BNP, função renal e
diabete mellitus.
De Boer et al.40 conduziram o maior estudo, até o
momento, sobre o valor preditivo da galectina-3 plasmática
na insuficiência cardíaca, tendo identificado interação
estatisticamente significativa, especialmente entre o marcador e
a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Foram
avaliados 592 pacientes com insuficiência cardíaca, sendo 114
com fração de ejeção preservada (maior que 40%) e, em um
seguimento de 18 meses, observou-se que quanto maior o nível
de galectina-3 maior a incidência de morte e re-hospitalização
por insuficiência cardíaca. Tal biomarcador foi preditor
independente de morte e re-hospitalização mesmo após ajuste
para idade, sexo, BNP, taxa de filtração glomerular e diabetes
mellitus (hazard ratio = 1,38, p = 0,015), sendo preditor ainda
mais forte em pacientes com insuficiência cardíaca de fração
de ejeção preservada.
De acordo com seus achados, elevação idêntica nos
níveis de galectina-3 representa fator de risco incremental
para desfecho composto de mortalidade por todas as causas e
re-hospitalização em pacientes com insuficiência cardíaca de
fração de ejeção preservada. Em outras palavras, nesta coorte
de pacientes, especialmente em pacientes com insuficiência
cardíaca de fração de ejeção preservada, níveis elevados de
galectina-3 estão associados a pior prognóstico. Além disso,
os níveis plasmáticos de galectina-3 permaneceram estáveis ao
longo do período de 6 meses; diferenças ao longo do tempo não
afetaram o poder da galectina-3 em predizer desfecho combinado, porém, seu seriamento não adicionou valor prognóstico
ao poder preditor de eventos da galectina-3 basal. A provável
justificativa para esse achado está no fato de que a ativação e
a deposição da galectina-3 parece ser um processo irreversível
e, portanto, menos sujeito a influências hemodinâmicas ou
medicamentosas.
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Considerando a fisiopatologia da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que é caracterizada por
hipertrofia e espessamento miocárdico, torna-se natural que
um marcador de fibrose e de alterações da matriz extracelular
como a galectina-3 possa ser um importante biomarcador prognóstico. Estudos envolvendo coorte independente de pacientes
com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada
são necessários para confirmar o papel da galectina-3 como
biomarcador nesta população.

Copeptina
Copeptina corresponde à porção C-terminal do precursor da vasopressina, a provasopressina (Figura 3). É secretada
em quantidade equimolar à vasopressina, porém, por ser mais
estável pode ser determinada no plasma. Eleva-se continuamente em situações de sepse e é preditor independente de pior
sobrevida em pacientes com choque séptico ou hemorrágico. Na
insuficiência cardíaca, estudos recentes têm demonstrado que a
copeptina parece ser um biomarcador de prognóstico em longo
prazo (preditor de mortalidade em 24 meses) entre pacientes (n
= 786) com disfunção sistólica grave (p < 0,0001) e em curto
prazo (30 dias) entre pacientes (n = 287) que chegam à sala de
emergência com dispneia aguda, sendo inclusive superior ao
BNP quanto ao NT-proBNP como biomarcador de prognóstico
na população estudada41,42.

Figura 3. Representação do peptídeo precursor da vasopressina.

Na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada,
os estudos envolvendo este biomarcador são escassos e pequenos.
Recentemente, Loncar et al.43, em um subestudo do CIBIS-ELD,
avaliaram os níveis de copeptina, assim como de peptídeos natriuréticos, em pacientes idosos (> 65 anos) com insuficiência
cardíaca e mostraram que os níveis de copeptina são mais baixos
entre pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção
preservada quando comparados a pacientes com insuficiência
cardíaca de fração de ejeção reduzida (p < 0,001) e que sofre
influência da taxa de filtração glomerular, do sexo e do índice
de massa corpórea entre pacientes com insuficiência cardíaca de
fração de ejeção preservada. No entanto, seu papel como preditor
de eventos entre pacientes com insuficiência cardíaca de fração
de ejeção preservada ainda não foi estudado.

ST2 solúvel
Outro biomarcador recentemente estudado é a ST2
solúvel. O gene ST2 codifica uma proteína que é membro
da família do receptor de interleucina 1 (IL1) e consiste em
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uma forma transmembrana (ST2L) e outra solúvel (ST2)44. O
gene ST2 aumenta em miócitos cardíacos e fibroblastos diante
de estresse mecânico e, desta forma, participa da regulação
da resposta à sobrecarga biomecânica no cardiomiócito sob
estresse, podendo refletir potencialmente remodelamento
ventricular e fibrose. Clinicamente, os níveis séricos de ST2
aumentam significativamente após infarto agudo do miocárdio45
e em pacientes com insuficiência cardíaca46.
Estudo envolvendo 346 pacientes com IC aguda, sendo
42% com fração de ejeção em torno de 45%, revelou que os
níveis de ST2 elevam-se de acordo com a piora da classe
funcional e que é preditor independente de morte em um ano47.
Manzano-Fernández et al.48 avaliaram o risco de mortalidade
associada a altas concentrações de ST2 em pacientes com
insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada (n =
197) em comparação com insuficiência cardíaca sistólica (n =
250) e mostraram que as concentrações de ST2 são menores
em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção
preservada, no entanto, concentrações elevadas de ST2
associam-se à maior mortalidade em um ano tanto em pacientes
com disfunção sistólica (p < 0,001) quanto em pacientes com
disfunção diastólica (p = 0,002). Em análise post hoc, Shah et
al.49 avaliaram o valor prognóstico da ST2 solúvel em pacientes
com dispneia aguda que apresentam fração de ejeção preservada
(n = 200) e observaram que quanto maior o valor de ST2 menor
a sobrevida em 1 ano (p = 0,001). Nesta população, em análise
multivariada, ST2 foi o melhor preditor de mortalidade em 1
ano (hazard ratio = 2,57, p = 0,03) inclusive superior ao NTproBNP. Evidências sugerem que este membro da família da
IL1 pode ter valor como preditor de eventos em longo prazo
em pacientes com dispneia aguda por insuficiência cardíaca
sistólica ou diastólica, no entanto, estudos prospectivos maiores
e multicêntricos ainda são necessários para embasar seu uso
na prática clínica.
Devido à alta prevalência da insuficiência cardíaca de
fração de ejeção preservada e da dificuldade em se estabelecer
o diagnóstico preciso desta síndrome clínica, o estudo de
biomarcadores pode ser extremamente útil na prática clínica
por auxiliar não somente no diagnóstico como também na
otimização do tratamento clínico da insuficiência cardíaca
de fração de ejeção preservada. A maioria dos estudos sobre
biomarcadores em insuficiência cardíaca envolveram pacientes
com disfunção sistólica e diastólica e poucos são os estudos que
abordaram exclusivamente pacientes com insuficiência cardíaca
de fração de ejeção preservada. De forma geral, biomarcadores
que refletem injúria miocárdica; alterações no turnover celular
e marcadores de fibrose miocárdica parecem promissores
por refletirem mecanismos fisiopatológicos da insuficiência
cardíaca de fração de ejeção preservada. Assim, estudos
prospectivos e multicêntricos envolvendo especificamente
esta população são necessários para que o real papel destes
biomarcadores seja estabelecido.
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Insuficiência cardíaca com função sistólica preservada (ICFEP)
apresenta elevada incidência, prevalência, morbidade e mortalidade. Diferentemente, a insuficiência cardíaca com disfunção
sistólica, na qual o bloqueio farmacológico neurohormonal
reduziu significativamente mortalidade e morbidade, na ICFEP,
até o presente momento, não há tratamento específico suportado
por evidências. Entretanto, ensaios clínicos com desfechos

Limitations

of therapy heart failure with preserved

ejection fraction

clinicamente significativos que testam medicamentos especificamente para ICFEP estão em andamento. O tratamento da
ICFEP, portanto, deve ser norteado pelo alívio da hipervolemia
preferencialmente por diuréticos de alça, controle da frequência
cardíaca e anticoagulação, principalmente nos portadores de
fibrilação atrial, rigoroso controle da hipertensão com vasodilatadores e alívio da isquemia com revascularização miocárdica
nos coronariopatas.

Heart failure with preserved ejection fraction (HFPEF) presents
high incidence, prevalence, morbidity and mortality. Unlike the
heart failure with systolic dysfunction, where the neurohormonal and autonomic pharmacologic block significantly reduced
mortality and morbidity, in the HFPEF, up to this point, there
is no specific treatment supported by evidence. However,
clinical trials with clinically significant outcomes that test
drugs specifically for HFPEF are in progress. The treatment
of HFPEF, therefore, must be guided by hypervolemia relief
preferably by diuretics, heart rate control and anticoagulation in
atrial fibrillation carriers, rigorous control of hypertension with
vasodilators and ischemia relief in the people with coronary
ischemic disease.

Descritores: frequência cardíaca, insuficiência cardíaca,
volume sistólico/efeitos de drogas.

Descriptors: heart failure, heart rate, stroke volume/drug
effects.
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I

nsuficiência cardíaca com função sistólica preservada
(ICFEP), também conhecida como insuficiência cardíaca
(IC) com fração de ejeção normal ou IC diastólica, é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam a síndrome de IC associada à função sistólica normal
ou próximo ao normal, ventrículo esquerdo (VE) não dilatado
e evidência de pressões de enchimento de VE elevadas1. A
prevalência dessa síndrome é elevada, pois 46% dos pacientes
incluídos no registro ADHERE, que avaliou mais de 100 mil
indivíduos admitidos nos hospitais norte-americanos por IC
aguda, não se apresentavam com disfunção sistólica significativa2. Ocorre na ICFEP, em comparação com a IC com fração de
ejeção reduzida (ICFER), maior predomínio do sexo feminino,
idade mais avançada e mortalidade anual discretamente inferior,
apesar de também ser elevada (12,1% x 14,1%)3.
Os aspectos clínicos e epidemiológicos tornam a ICFEP
e a ICFER semelhantes. No entanto, as intervenções terapêuticas que proporcionaram elevado impacto nos desfechos clínicos
significativos na ICFER não reproduziram os mesmos efeitos
na ICFEP. As vias fisiopatológicas dessas intervenções, como
o bloqueio do sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA),
bloqueio do sistema nervoso autônomo (SNA), além de outras
vias alternativas, serão discutidos a seguir.

Bloqueio do sistema renina angiotensina
aldosterona

Inibidores do Sistema Renina Angiotensina
A história natural da insuficiência cardíaca foi modificada significativamente no final dos anos 80 e início dos anos
90, quando foram publicados os primeiros estudos com os
inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA)
demonstrando redução importante na mortalidade4-6. Posteriormente, nos indivíduos intolerantes aos IECA, os bloqueadores
dos receptores da angiotensina II (BRA) também demonstraram
redução de mortalidade e internação hospitalar7,8. No entanto,
esse efeito é aplicado aos portadores de IC com disfunção sistólica ventricular significativa. Ensaios clínicos randomizados
que avaliaram os IECA (Perindopril)9 e os BRAs (Candesartan e Irbesartan)10,11 especificamente na ICFEP falharam em
demonstrar redução de mortalidade ou internação hospitalar.
Dentre esses estudos, destacamos o CHARM PRESERVED, que testou o efeito do candesartan 32 mg/dia em
comparação ao placebo em 3023 portadores de IC com fração
de ejeção maior ou igual a 40%, classe funcional II, III e IV
(NYHA). O desfecho primário foi morte cardiovascular ou internação por IC; esses pacientes tiveram um seguimento médio
de 36,6 meses e o resultado foi neutro para o desfecho primário
e na análise de desfechos secundários houve discreto benefício
do candesartan em reduzir internações por IC10 (Figura 1).
Outro grande ensaio clínico foi o I PRESERV. Esse
estudo testou a irbesartan 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
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Figura 1. Estudo CHARME-PRESERVED - Efeitos da candersartan
na morbidade e mortalidade de pacientes com ICFEP.

(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
desfechos11 (Figura 2).

Figura 2. Estudo I-PRESERV - Efeitos da ibesartana na morbidade
e mortalidade de pacientes com ICFEP.

Quando são analisados todos os estudos que bloqueiam
o SRRA observam-se efeitos neutros na mortalidade por
ICFEP12. Portanto, a indicação rotineira dos IECA e BRAs não
é sustentada por evidências científicas, exceto nas situações
nas quais são indicados por outros motivos, como hipertensão
arterial e diabetes (Figura 3).
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Figura 3. Meta-análise dos estudos randomizados com bloqueadores
do SRAA na morbidade e mortalidade do pacientes com ICFEP.
(Adaptado de Shah et al. - J Card Fail. 2010;16(3):260-7.)12

Bloqueadores da aldosterona
A inibição da aldosterona pela espironolactona
resultou em redução de 30% da mortalidade geral nos indivíduos com disfunção ventricular esquerda importante
sintomática num seguimento médio de dois anos13. Benefícios
significativos, como redução de mortalidade e internação
hospitalar, também foram demonstrados com eplerenone,
um inibidor específico dos receptores da aldosterona, em
portadores de insuficiência cardíaca com disfunção sistólica
após infarto do miocárdio e também nos pouco sintomáticos independentemente da etiologia14,15. Dentre os vários
efeitos dos antagonistas da aldosterona na IC, a inibição
da fibrose miocárdica está relacionada com a diminuição
da rigidez miocárdica e consequente melhora da disfunção
diastólica. Desai et al.16, num ensaio clínico randomizado
que incluiu 44 pacientes portadores de ICFEP, demostraram que a espironolactona nessa situação melhorou parâmetros de disfunção diastólica e reduziu os marcadores
do colágeno, no entanto, não melhorou capacidade funcional. Portanto, existe um potencial benefício à inibição
da aldosterona na ICFEP. Com essa premissa, o estudo
TOPCAT, que é um grande ensaio clínico randomizado,
multicêntrico, testa a hipótese do aldactone em comparação ao placebo reduzir morbidade e mortalidade
na ICFEP, mas até o presente momento esse estudo ainda não
foi concluído16.

Bloqueio do sistema nervoso autônomo
Os betabloqueadores de terceira geração (carvedilol,
succinato de metoprolol e bisoprolol) revolucionaram o tratamento da ICFER devido a importantes reduções da mortalidade
e morbidade17-20. Outro betabloqueador, o nebivolol, foi bem
tolerado e benéfico para os idosos com insuficiência cardíaca
independente da função sistólica21. Por outro lado, uma subanálise desse mesmo estudo demonstrou que esse medicamento
reduziu diâmetro ventricular e aumentou a fração de ejeção
no grupo com disfunção sistólica, mas não houve melhora
desses parâmetros no grupo de pacientes com fração de ejeção
preservada22.

Na ICFEP, um estudo sueco prospectivo, randomizado
e placebo controlado avaliou o efeito do carvedilol nos
parâmetros ecocardiográficos de função diastólica em 113
pacientes e foi demonstrado aumento na relação E/A do fluxo
transmitral, sugerindo melhora na função diastólica23. Quanto
à mortalidade, um estudo de coorte realizado na Holanda,
com 443 pacientes com IC e fração de ejeção maior que 40%,
associou o uso de betabloqueadores à redução de 43% da
mortalidade num seguimento médio de 25 meses24. Portanto,
até o presente momento, não há evidência de benefício
clinicamente significativo de betabloqueador especificamente
para a ICFEP. Nesse sentido, os estudos J-DHF e β - PRESERV,
que são ensaios clínicos randomizados, placebo controlados
e duplo-cego, avaliarão o impacto do carvedilol e succinato
de metoprolol, respectivamente, em prevenir mortalidade e
internação hospitalar25,26.

Outras drogas
Bloqueador de canais de cálcio, eventualmente prescrito
na ICFEP, pode apresentar algum benefício quanto à função
diastólica. Nesse sentido, dois estudos testaram verapamil nessa
situação e foi demonstrada melhora da capacidade de exercício
e da disfunção diastólica. No entanto, são estudos que avaliaram
um número muito pequeno de pacientes e, consequentemente,
não acrescentam informações à prática clínica27,28.
As estatinas falharam em apresentar benefícios na
ICFER, entretanto, um estudo prospectivo, observacional,
não randomizado, demonstrou que a prescrição de estatina foi
relacionada com menor mortalidade e maior sobrevivência livre
de internação hospitalar na ICFEP. Contudo, não há motivos
para incluir estatina para o tratamento da ICFEP, pois a metodologia desse estudo não permite avaliar impacto clinicamente
significativo da estatina nessa situação29,30.
É frequente na prática clínica o achado de hipertensão
pulmonar nos pacientes com ICFEP; neste contexto, é crescente
o interesse pelos efeitos do sildenafil nesta população. Em
recente estudo randomizado, o sildenafil demonstrou efeitos
favoráveis sobre parâmetros de função diastólica e melhora
de classe funcional.

Treinamento físico
É marcante a intolerância ao esforço apresentada pelos
pacientes com ICFEP. 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
capacidade funcional e melhora da qualidade de vida31. Estudos
com maior porte são aguardados para a confirmação desses
benefícios.
Numa recente meta-análise, foram avaliadas as diferentes intervenções farmacológicas na ICFEP. Para isso, foram
selecionados 30 estudos, 18 ensaio clínicos randomizados e
12 estudos observacionais. Essas intervenções, em conjunto,
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representaram impacto na melhora da capacidade funcional,
porém, não foi demonstrado efeito de melhora da função diastólica ou diminuição mortalidade32 (Figura 4).

Figura 4. Meta-análise de todos os estudos com as diferentes classes
de drogas no tratamento da ICFEP. (Adaptado de Holland et al. - J
Am Coll Cardiol. 2011;57(16):1676-86.)32

Considerações finais
Diferentemente do que se observa na ICFER, as
intervenções terapêuticas específicas com os bloqueadores
neuro-hormonais na ICFEP não apresentam impacto sobre a
mortalidade, mas interferem favoravelmente na morbidade.
Assim, estes pacientes devem receber o suporte farmacológico
para alivio de sintomas e de acordo com as diretrizes para as
comorbidades frequentemente associadas como hipertensão,
diabetes e doença coronariana. Sildenafil e treinamento físico
são intervenções promissoras que devem ser validadas em
estudos clínicos randomizados.
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A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é
uma síndrome clínica frequente, tanto nos pacientes internados como nos ambulatoriais, acometendo principalmente os
idosos. Apresenta, na sua evolução, elevadas taxas de morbidade e mortalidade. Seu diagnóstico é baseado na presença da
síndrome de insuficiência cardíaca, documentação da função
sistólica preservada e pela presença de anormalidades de vários
parâmetros da função diastólica ao ecocardiograma Doppler. A
recomendação terapêutica está voltada para alívio dos sintomas,
controle dos fatores agravantes e tratamento das causas básicas
associadas com a utilização de drogas, como betabloqueadores,
antagonistas dos receptores ATII e espironolactona, que melhoram a função diastólica e reduzem hipertrofia e fibrose. A
despeito de inúmeras áreas de incertezas sobre epidemiologia,
diagnóstico, tratamento e prognóstico da insuficiência cardíaca
diastólica, têm sido verificados avanços significativos em todas
as etapas de sua avaliação e do seu tratamento. Fica evidente,
também, a necessidade de novos métodos de avaliação da diástole e, principalmente, a necessidade de estudos prospectivos
randomizados para definir a melhor estratégia terapêutica para
essa entidade, que tem a sua incidência em crescimento progressivo com o aumento da expectativa de vida da população.
Descritores: diástole, função ventricular, insuficiência
cardíaca/mortalidade, volume sistólico.

2

The diastolic heart failure is a clinical syndrome common in
both inpatients and outpatients, affecting mainly the elderly.
High rates of morbidity and mortality are present in its evolution Its diagnosis is based on the presence of heart failure
syndrome, documentation of the preserved systolic function abnormalities and the presence of several parameters of diastolic
function by Doppler echocardiography. The recommendation
is focused therapy for symptom relief, control of aggravating
factors and treatment of underlying causes associated with the
use of drugs such as b-blockers, ATII receptor antagonist and
espironolactone that improves diastolic function and reduces
hypertrophy and fibrosis. Despite numerous areas of uncertainty regarding the epidemiology, diagnosis, treatment and
prognosis of diastolic heart failure, significant advances have
been checked at all stages of their evaluation and treatment.
It is evident, also, the need for new methods of assessment of
diastole and especially the need for prospective randomized
studies to define the optimal therapeutic strategy for this entity,
which has its focus on progressive growth with increasing life
expectancy of the population.
Descriptors: diastole, heart failure/mortality, stroke volume,
ventricular function.
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E

xiste um crescente reconhecimento de que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP)
é muito frequente na prática clínica, sendo também
responsável por significativas taxas de hospitalizações e mortalidade. 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 a sua
real incidência, prognóstico, definição de disfunção diastólica,
critérios para diagnóstico e abordagem terapêutica. 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.

Epidemiologia
A prevalência epidemiológica de disfunção diastólica
sem insuficiência cardíaca ou em pacientes pouco sintomáticos não é conhecida. Estudos epidemiológicos de pacientes
mais sintomáticos mostram que a disfunção diastólica isolada
é responsável por aproximadamente 50%-70% dos casos de
insuficiência cardíaca descompensada em diferentes centros
terciários americanos e europeus1-4. Estudos prospectivos
comunitários de pacientes menos sintomáticos demonstram
prevalência de 40% a 50%5,6. A prevalência da ICFEP é dependente da idade, do sexo, dos métodos e/ou critérios utilizados
para o seu diagnóstico e, principalmente, dependente da doença
subjacente responsável pela disfunção diastólica e concomitância de fibrilação atrial. Estudos avaliando a prevalência de
ICFEP em pacientes hospitalizados ou prospectivamente em
pacientes da comunidade encontram prevalência média de
insuficiência cardíaca diastólica de 50% a 60% nos pacientes
com idade superior a 70 anos, sendo responsável por mais de
50% das internações hospitalares nessa população2,3,5,6. Existem
estimativas, nos Estados Unidos, de que a insuficiência cardíaca
diastólica consome aproximadamente 25% do custo total do
tratamento da insuficiência cardíaca7.
Em nosso meio, não temos estudos epidemiológicos
sobre a real prevalência da ICFEP, mas seguramente não é a
mesma referida na literatura internacional. Dados institucionais
de hospitais públicos terciários brasileiros referem prevalência
de 20% a 30% nos pacientes que são internados com insuficiência cardíaca descompensada. Essa discrepância em relação aos
dados europeus e americanos provavelmente é decorrente da
faixa etária mais baixa da nossa população, prevalência menor
de doença coronariana e obesidade e presença maior de outras
etiologias, como álcool, e doença de Chagas.

Definição de insuficiência cardíaca diastólica
Disfunção diastólica é a condição na qual as anormalidades mecânicas da função cardíaca (distensibilidade,
relaxamento, complacência e enchimento) estão presentes na
diástole7-9. 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 sistólica10. 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 preservada,
refletindo, assim, uma síndrome clínica11,12. Essa denominação
“insuficiência cardíaca diastólica” ou “insuficiência cardíaca
com função sistólica preservada” deve, portanto, ser empregada
somente quando a disfunção diastólica estiver acompanhada
dos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva8,9.
Controvérsias existem a respeito de que valores de fração de
ejeção devemos utilizar para excluir a disfunção sistólica, visto
que na literatura estes valores são colocados de 45% a 55%.
Existem autores que contestam estes limites inferiores e apontam para a presença de déficits sutis e não perceptíveis da função
sistólica quando avaliada em repouso e demonstram quedas da
fração de ejeção nas situações de stress hemodinâmico, esforço
físico, isquemia e arritmias. Atualmente, há uma tendência a
considerar a fração de ejeção preservada em repouso quando
esta for superior a 50% na ecocardiografia e na ausência de
alterações estruturais11,12.

Etiopatogênese e associação de comorbidades
A função diastólica é determinada pelas propriedades
elásticas passivas da cavidade ventricular e pelo processo de
relaxamento ativo do músculo cardíaco8-12. A propriedade
elástica 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 normal10-12.
Nessas circunstâncias, pequenos aumentos de volemia
ou do tônus venoso (pré-carga) ou na rigidez arterial (pós-carga), ou ambos, 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 têm volume sistólico e débito cardíaco reduzidos,
a despeito de apresentarem uma fração de ejeção normal, uma
característica marcante destes pacientes a incapacidade de
aumentar o débito cardíaco durante o esforço11. 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 miocárdica.
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 dependência de fatores
intrínsecos (miocárdicos) e extrínsecos (extramiocárdico), estes
representados principalmente pela pré e pós-carga, frequência
cardíaca, ritmo atrial e função pericárdica.
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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, miofilamentos e proteínas
contráteis são importantes no processo de relaxamento ventricular11,12. Proteínas modificadoras e receptores são importantes
na função lusotrópica do miócito. Alterações da relação 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 diastólica8,9,11,12.
A ativação neurormonal envolvendo os sistemas renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), sistema nervoso simpático,
arginina-vasopressina e disfunção endotelial (endotelina) determinam retenção hídrica e promovem alterações 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 de não alterar mortalidade,
têm impacto extremamente positivo no alívio e controles dos
sintomas e reduzem as rehospitalizações13.
À semelhança do que ocorre na disfunção sistólica,
múltiplas etiologias estão envolvidas na disfunção diastólica,
destacando-se, principalmente, a hipertensão arterial, a doença
arterial coronária, o diabete melito, a fibrilação atrial, a obesidade e a senilidade9,10. A doença coronária tem elevada prevalência em pacientes com insuficiência cardíaca diastólica, embora
em menor extensão quando comparada com os portadores de
disfunção sistólica. A insuficiência cardíaca diastólica 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 dissincronia
de contração e relaxamento.
Em vários estudos epidemiológicos, a hipertensão
arterial se destaca como principal fator de risco para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca diastólica. A hipertensão
arterial determina disfunção 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
aparecimento da fibrilação atrial, com consequente comprometimento da fase ativa do enchimento ventricular esquerdo,
encurtamento do tempo diastólico e precipitação ou agravamento da insuficiência cardíaca diastólica11,12.
A rigidez e a remodelação vascular que acompanham a
hipertensão arterial promovem significativo aumento da pós-carga, aumento do trabalho ventricular, do estresse parietal, do
consumo de oxigênio e isquemia subendocárdica, agravando a
disfunção diastólica e precipitando os quadros de edema agudo
de pulmão, que são frequentes nesses pacientes. Pacientes dia-
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béticos 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.
Há um consenso de que a insuficiência cardíaca diastólica, com frequência, está associada à fibrilação atrial. 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 piora o quadro de insuficiência cardíaca. A
obesidade aumenta o risco de insuficiência cardíaca diastólica
por estar frequentemente associada à hipertensão arterial, ao
diabete e à remodelação concêntrica e ao aumento da massa
ventricular esquerda. A idade avançada consistentemente se
associa a uma incidência de insuficiência cardíaca diastólica,
com prevalência de 50% a 60% em pacientes com mais de 70
anos3-5.

Hipertensão pulmonar na insuficiência cardíaca
diastólica

Recentemente, tem se observado um enorme interesse
sobre a elevada prevalência de hipertensão pulmonar nos
pacientes com ICFEP, que determina insuficiência ventricular
direita e maior morbimortalidade14,15. Essa entidade clínica tem
sido negligenciada e subdiagnosticada e, frequentemente, o
clínico tenta atribuir este quadro a outras causas de hipertensão
pulmonar. O reconhecimento e a valorização da hipertensão
pulmonar associada à ICFEP deve receber atenção e consideração, estando associada a maior intolerância ao esforço a um
pior prognóstico. Da mesma forma que ocorre na disfunção
sistólica, na ICFEP a elevação crônica da pressão diastólica
final do ventrículo esquerdo se transmite retrogradamente e determina a hipertensão venocapilar pulmonar (fase reativa), que
promove disfunção endotelial, vasoconstrição e remodelação
da vasculatura pumonar com aumento da resistência vascular
pulmonar (fase fixa) com aumento da impedância ao ventrículo
direito e consequente hipertrofia, dilatação ventricular, regurgitação tricúspide e insuficiência ventricular direita14. Neste
estágio, são comuns os fenômenos congestivos sistêmicos com
estase jugular, hepatomegalia, edema de membros inferiores
e ascite. De particular importância é a presença de congestão
e hipertensão venosa renal e consequente insuficiência renal.

Diagnóstico da insuficiência cardíaca diastólica
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
comuns, 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. Cabe ressaltar a importância 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
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diagnóstico de doença pulmonar ou de outra doença sistêmica
não exclui o diagnóstico de insuficiência cardíaca diastólica
concomitante; nessa circunstância, a melhora dos sinais e sintomas com o tratamento farmacológico, particularmente com
diuréticos, reforça o diagnóstico de insuficiência cardíaca15-19.
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 ICFEP20.
Deve-se ter em mente que, na disfunção diastólica
isolada ou pouco sintomática, os níveis de BNP são baixos e
têm pouca sensibilidade quando comparados às anormalidades
da função diastólica ao ecocardiograma Doppler; porém, os
níveis elevados sempre caracterizam a presença de insuficiência
cardíaca21. Outra limitação importante do BNP é a sua rápida
queda com a utilização de diuréticos. O diagnóstico da ICFEP
não pode ser feito 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 situações22-24. Entretanto, todas
as séries identificam alguns fatores que estão mais associados à
insuficiência cardíaca diastólica; dentre eles se destacam idade
avançada (> 70 anos); sexo feminino; presença de hipertensão
arterial, diabetes, obesidade, fibrilação atrial e ausência de
infarto do miocárdio, índice cardiotorácico normal, presença
de quarta bulha23,24.
Em razão das dificuldades ou mesmo da impossibilidade
de um diagnóstico clínico correto da ICFEP, todos os consensos
recomendam uma avaliação objetiva da função ventricular,
com cálculo da fração de ejeção pela ecocardiografia24,25.
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
normal, subestimando seriamente o diagnóstico da ICFEP22.
Um ponto conflitante na literatura médica é o valor de corte da
fração de ejeção para ser considerada como normal, variando
de 40% a 50% em diferentes trabalhos, e isso é agravado pela
não uniformidade entre os laboratórios de ecocardiografia na
escolha do método para cálculo da fração de ejeção. A ecocardiografia com doppler avalia o enchimento ventricular por
meio de múltiplos parâmetros, que nem sempre são fáceis de
ser obtidos e interpretados e que não se alteram uniformemente na vigência de insuficiência cardíaca diastólica, podendo
mesmo estar alterados na ausência dela23-26. Outra limitação
importante da avaliação da função diastólica através do fluxo
da válvula mitral é a presença de fibrilação atrial, que praticamente inviabiliza a obtenção fidedigna dos dados. A utilização
do Doppler tecidual com a medida do intervalo E/E´ que se
correlaciona com pressão de enchimento ventricular é considerado atualmente como o melhor parâmetro de avaliação da

função diastólica e valores de E/É ≥ 15 é critério diagnóstico
de ICFEP26. Entretanto, a utilização deste parâmetro também
apresenta importantes limitações, como arritmia, calcificação
do anel mitral e pouca correlação com pressão de enchimento
qunado E/É esta entre 8 e 1427.
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 diagnóstico. 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 ou minimamente
alterada (FE > 45%); 3) evidência de alterações do relaxamento
e enchimento ventricular por meio do ecocardiograma Doppler
tecidual26,27.
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 e de ritmo sinusal, é difícil de ser obtida
e interpretada, modifica-se com terapêutica inicial, tem valor
preditivo desconhecido e não está incorporada na rotina dos
laboratórios de ecocardiografia25,26. 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. Combinando variáveis do ecocardiograma
Doppler e do cateterismo cardíaco esquerdo, verificou-se que
92% dos pacientes possuíam pelo menos uma variável hemodinâmica anormal; na avaliação do ecocardiograma Doppler
isoladamente verificou-se que 94% apresentavam pelo menos
um parâmetro anormal e que 100% dos pacientes apresentavam
pelo menos uma variável hemodinâmica ou derivada do ecocardiograma Doppler alterada. Na conclusão do autor, as medidas
objetivas da função diastólica servem mais para confirmar do
que para estabelecer o diagnóstico de insuficiência cardíaca
diastólica26. O autor sugere que esse diagnóstico pode ser realizado sem medidas objetivas da função diastólica, bastando
apenas o diagnóstico da síndrome de insuficiência cardíaca e
a documentação de fração de ejeção preservada.
Diante de tantas divergências, fica claro que o diagnóstico de disfunção diastólica pela ecocardiografia não satisfaz
o clínico, visto que são múltiplos parâmetros que carecem de
sensibilidade e especificidades razoáveis. Como os sintomas da
insuficiência cardíaca são desencadeados pelo esforço, existem
evidências recentes de 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
cardíaca, 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. Devemos tentar do-
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cumentar a disfunção diastólica utilizando todos os parâmetros
da ecocardiografia Doppler pela análise de fluxo e pelo Doppler
tecidual; estimar a pressão pulmonar, avaliar o volume do
átrio esquerdo que nos indicam algum regime de hipertensão
venocapilar pulmonar vem ocorrendo cronicamente.

Tratamento da insuficiência cardíaca diastólica
Diferentemente do tratamento da insuficiência cardíaca
por disfunção sistólica, no qual existe uma terapêutica consistentemente baseada em evidências, na insuficiência cardíaca
diastólica o tratamento é um tanto empírico, pois os pacientes
foram excluídos dos grandes estudos sobre a terapêutica da
insuficiência cardíaca. Outro complicador é que nos estudos
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 comorbidades e maior predisposição aos
efeitos adversos da terapêutica farmacológica. Na prática
clínica, tratamento da ICFEP obedece aos mesmos princípios
e objetivos do tratamento da insuficiência cardíaca por disfunção sistólica. A abordagem inicial visa reduzir os fenômenos
congestivos e a intolerância ao esforço, abolir ou atenuar os
fatores responsáveis pela descompensação e, finalmente, atuar
na condição de base responsável pela disfunção diastólica28.

Abordagem terapêutica inicial
A abordagem inicial visa reduzir os fenômenos congestivos 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 recomendada suplementação
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. Vale lembrar que terapêutica diurética muito agressiva pode provocar sérios efeitos colaterais
nesses pacientes, 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-isquêmicas não necessárias,
como nitroglicerina endovenosa, nitratos, betabloqueador e
terapêutica antiagregante 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
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de ICFEP e deve ser abordada agressivamente com drogas usadas para reduzir a resposta ventricular, como betabloqueador
endovenoso, amiodarona, diltiazem ou mesmo digoxina e, na
vigência de 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 ou ablação do nó atrioventricular
e implante de marca-passo. 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 ICFEP
O tratamento de manutenção a longo prazo visa atuar
sobre a doença de base, como a hipertensão arterial e a isquemia miocárdica, e também com intervenções que teoricamente
possam melhorar a disfunção diastólica28. Vários estudos de pequenas casuísticas de pacientes hipertensos e/ou coronários com
fração de ejeção preservada ou pouco alterada demonstraram
benefícios 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
esforço. 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 angiotensina-aldosterona e o sistema adrenérgico.
Nos pacientes idosos e com insuficiência cardíaca diastólica, 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
europeia, americana e brasileira, com drogas que têm ação
anti-hipertensiva, anti-isquêmica, que antagonizam a ativação
neurormonal 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 comparou 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 cardíaca29. Outro grande ensaio clínico
que analisou 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
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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 desfechos30. Portanto, o
bloqueio do SRRA na ICD não confere beneficio na redução
de mortalidade, mas pode influenciar favoravelmente a morbidade principalmente em pacientes hipertensos, diabéticos e
coronarianos31.
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 morbidade32. Dados do estudo SENIORS sugerem que o
betabloqueador nebivolol é bem tolerado e benéfico para os
idosos com insuficiência cardíaca diastólica33,34. Esses estudos
abrem uma perspectiva muito favorável em termos de tratamento específico da disfunção diastólica com betabloqueadores
que estão sendo avaliados em grandes estudos randomizados35.
Cabe ressaltar que, a despeito da falta de evidência especifica
para ICD os betabloqueadores, estarão indicados quando houver
hipertensão arterial, insuficiência coronariana e taquiarritmias.
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) em andamento está avaliando o impacto da
espironolactona na morbidade e mortalidade de paciente com ICD36.
De grande relevância fisiopatológica e prognóstica, é
a elevada frequência de hipertensão pulmonar encontrada na
ICFEP. Neste contexto, existe um grande interesse na utilização
de sildenafil nesta população. Em estudo recentemente publicado, a utilização de sildenafil se mostrou benéfica em melhorar
sintomas, classe funcional e parâmetros da função diastólica37.
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 capacidade
funcional e melhora da qualidade de vida, dado este sustentado
por uma meta-análise de vários pequenos estudos38,39.

Prognóstico da insuficiência cardíaca diastólica
A história natural da ICD não é completamente conhecida, e seu prognóstico é influenciado por vários fatores,
como idade avançada, presença de comorbidades 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 cardíaca40.
Entretanto, em estudos de comunidade foram encontradas taxas
de mortalidade em 1 e 5 anos de 14% e 65%, respectivamente,
muito acima da esperada para a população geral e sem diferença significativa em relação à mortalidade dos pacientes com
insuficiência cardíaca por disfunção sistólica41,42.

Dados recentes do EuroHeart Failure Survey, analisando
6.806 pacientes internados com insuficiência cardíaca, sendo
46% com insuficiência cardíaca e função sistólica preservada,
demonstraram no seguimento de 12 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
reinternação hospitalar (22% versus 21%)43.
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%39.
Em todas as casuísticas, os fatores que mais se associam ao
risco de morte na insuficiência cardíaca diastólica são a idade
avançada e a presença de doença coronária44. Neste aspecto,
há muitas controvérsias e algumas publicações apontam para
menor morbidade e mortalidade frente à insuficiência cardíaca
por disfunção sistólica.
Outro aspecto ainda obscuro é com relação ao mecanismo de morte na ICFEP, em que a prevalência de morte elétrica
súbita parece ser frequente e estes pacientes não recebem
considerações para intervenções que reduzem o risco de morte
súbita45. Portanto, é lícito acreditar que a insuficiência cardíaca
diastólica 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.

Referências
1. Wheeldon NM, Clarkson P, MacDonald TM. Diastolic heart failure. Eur
Heart J. 1994;15(12):1689-97.
2. O’Connor CM, Gattis WA, Shaw L, Cuffe MS, Califf RM. Clinical
characteristics and long-term outcomes of patients with heart failure and
preserved systolic function. Am J Cardiol. 2000;86(8):863-7.
3. Petrie MC, Caruana L, Beny C, McMurray JJ. “Diastolic heart failure” or
heart failure caused by subtle left ventricular systolic dysfunction? Heart.
2002;87(1):29-31.
4. Kitzman DW, Gardin JM, Gottdiener JS, Arnold A, Boineau R, Aurigemma G, et al. Cardiovascular Health Study Research Group. Importance of
heart failure with preserved systolic function in patients > or = 65 years of
age. CHS Research Group. Cardiovascular Health Study. Am J Cardiol.
2001;87(4):413-9.
5. Senni M, Tribouilloy CM, Rodeheffer RJ, Jacobsen SJ, Evans JM,
Bailey KR, et al. Congestive heart failure in the community: a study of
all incident cases in Olmsted County, Minnesota, in 1991. Circulation.
1998;98(21):2282-9.
6. Hart CY, Redfield MM. Diastolic heart failure in the community. Curr
Cardiol Rep. 2000;2(5):461-9.
7. O’Connell IB, Bristow MR. Economic impact of heart failure in the
United States: time for a different approach. J Heart Lung Transplant.
1994;13(4):S107-12.
8. Zile MR, Brutsaert DL. New concepts in diastolic dysfunction and diastolic
heart failure: Part I: diagnosis, prognosis, and measurements of diastolic
function. Circulation. 2002;105(11):1387-93.
9. Zile MR, Brutasaert DL. New concepts in diastolic dysfunction and diastolic heart failure: Part II: causal mechanisms and treatment. Circulation.
2002;105(12):1503-8.
10. Zile MR, Baicu FC, Gaasch WH. Diastolic heart failure - abnormalities in
active relaxation and passive stiffness on the left ventricle. N Engl J Med.
2004;350(19):1953-9.
11. Vasan RS, Levy D. Defining diastolic heart failure: a call for standardized
diagnostic criteria. Circulation. 2000;101(17):2118-21.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 22 — Nº 4 — Out—Nov—Dez — 2012

22(4).indb 87

87
10/01/2013 17:29:28

Almeida DR et al./Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP): controvérsias e expectativas
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4):83-90

12. Aronow WS, Ahn C, Kronzon I. Normal left ventricular ejection fraction
in older persons with congestive heart failure. Chest. 1998;113(4):867-9.
13. Kitzman OW, Litte WC, Brubaker PH, Anderson RT, Hundley WG,
Marburger CT, et al. Pathophysiological characterization of isolated
diastolic heart failure in comparison to systolic heart failure. JAMA.
2002;288(17):2144-50.
14. Lam CS, Roger VL, Rodeheffer RJ, Borlaug BA, Enders FT, Redfield MM.
Pulmonary hypertension in heart failure with preserved ejection fraction:
a community-based study. J Am Coll Cardiol. 2009;53(13):1119-26.
15. Zakir RM. Al-Dehneh A, Maher J, Saric M, Bercowitz RL. Right ventricular failure in patients with preserved ejection fraction and diastolic
dysfunction: an underrecognized clinical entity. Congest Heart Fail.
2007;13(3):164-9.
16. Gibson DG, Francis DP. Clinical assessment of heart ventricular diastolic
function. Heart. 2003;89(2):231-8.
17. Thomas JT, Kelly RF, Thomas SJ, Stamos TD, Albasha K, Parrillo JE, et
al. Utility of history, physical examination, electrocardiogram, and chest
radiograph for differentiating from decreased systolic function in patients
with heart failure. Am J Med. 2002;112(6):437-45.
18. Phibin EF, Hunsberger S, Garg R, Lader E, Thadani U, McSherry F, et
al.; Digitalis Investigation Group. Usefulness of clinical information to
distinguish patients with normal from those with low ejection fraction in
heart failure. Am J Cardiol. 2002;89(10):1218-21.
19. Havranek EP, Masoudi FA, Westfall KA, Wolfe P, Ordin DL, Krumholz
HM. Spectrum of heart failure in older patients: results from the National
Heart Failure project. Am Heart J. 2002;143(3):412-7.
20. Lubien E, DeMaria A, Krishnaswamy P, Clopton P, Koon J, Kazanegra R,
et al. Utility of B-natriuretic peptide in detecting diastolic dysfunction: comparison with Doppler velocity recordings. Circulation. 2002;105(5):595-601.
21. Redfield MM, Rodeheffer RJ, Jacobsen SJ, Mahoney DW, Bailey KR, Burnett JC Jr. Plasma brain natriuretic peptide to detect preclinical ventricular
systolic or diastolic dysfunction: a community-based study. Circulation.
2004;109(25):3176-81.
22. Banerjee P, Banerjee T, Khand A, Clark AL, Cleland JG. Diastolic heart
failure: neglected or misdiagnosed? J Am Coll Cardiol. 2002;39(1):138-41.
23. Lainchbury JG, Redfield MM. Doppler echocardiographic-guided diagnosis and therapy of heart failure. Curr Cardiol Rep. 1999;1(1):55-66.
24. How to diagnose diastolic heart failure. European Study Group on Diastolic
Heart Failure. Eur Heart J. 1998;19(7):990-1003.
25. Zile MR, Gaasch WH, Carroll JD, Feldman MD, Aurigemma GP, Schaer
GL, et al. Heart failure with a normal ejection fraction: is measurement
of diastolic function necessary to make the diagnosis of diastolic heart
failure? Circulation. 2001;104(7):779-82.
26. Little WC, Oh JK. Echocardiographic evaluation of diastolic function can
be used to guide clinical care. Circulation. 2009;120(9):802-9.
27. Tschöpe C, Paulus WJ. Is echocardiographic evaluation of diastolic
function useful in determining clinical care? Doppler echocardiography
yields dubious estimates of left ventricular diastolic pressures. Circulation.
2009;120(9):810-20.
28. Elesber AA, Redfield MM. Approach to patients with heart failure and
normal ejection fraction. Mayo Clin Proc. 2001;76(10):1047-52.
29. Yusuf S, Pfeffer MA, Swedberg K, Granger CB, Held P, McMurray JJ, et al.
Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and preserved
left-ventricular ejection fraction: The CHARM-Preserved Trial. Lancet.
2003;362(9386):777-81.
30. Massie BM, Carson PE, McMurray JJ, Komajda M, McKelvie R, Zile
MR, et al. Irbesartan in patients with heart failure and preserved ejection
fraction. N Engl J Med. 2008;359(23):2456-67.

88
22(4).indb 88

31. Shah RV, Desay AS, Givertz MM. The effect of rennin-angiotensin system
inhibitors on mortality and heart failure hospitalization in patients with
heart failure and preserved ejection fraction: a systematic review and
meta-analyis. J Cardiac Fail. 2010;16(3):260-7.
32. Bergström A, Andersson B, Edner M, Nylander E, Persson H, Dahlström
U. Effect of carvedilol on diastolic function in patients with diastolic heart
failure and preserved systolic function. Results of the Swedish Doppler-echocardiographic study (SWEDIC). Eur J Heart Fail. 2004:6(4):453-61.
33. Ghio S, Magrini G, Serio A, Klersy C, Fucilli A, Ronazèki A, et al. Effects
of nebivolol in elderly heart failure patients with or without systolic left
ventricular dysfunction: results of the SENIORS echocardiographic substudy. Eur Heart J. 2006;27(5):562-8.
34. Dobre D, van Veldhuisen DJ, DeJongste MJ, Lucas C, Cleuren G, Sanderman R, et al. Prescription of beta-blockers in patients with advanced heart
failure and preserved left ventricular ejection fraction. Clinical implications
and survival. Eur J Heart Fail. 2007;9(3):280-6.
35. Zhou J, Shi H, Zhang J, Lu Y, Fu M, Ge J; beta-PRESERVE Study Investigators. Rationale and design of the beta-blocker in heart failure with
normal left ventricular ejection fraction (beta-PRESERVE) study. Eur J
Heart Fail. 2010;12(2):181-5.
36. Desai AS, Lewis EF, Li R, Solomon SD, Assman SF, Boineau R, et al.
Rationale and design of the treatment of preserved cardiac function heart
failure with an aldosterone antagonist trial: a randomized, controlled study
of spironolactone in patients with symptomatic heart failure and preserved
ejection fraction. Am Heart J. 2011;162(6):966-72.
37. Guazzi M, Vicenzi M, Arena R, Guazzi MD. Pulmonary hypertension in
heart failure with preserved ejection fraction: a target of phosphodiesterase-5 in a 1-year study. Circulation. 2011;124(2):164-74.
38. Edelmann F, Gelbrich G, Düngen HD, Fröhling S, Wachter R, Stahrenberg
R, et al. Exercise training improves exercise capacity and diastolic function
in patients with heart failure with preserved ejection fraction: results of
the Ex-DHF (Exercise training in Diastolic Heart Failure) pilot study. J
Am Coll Cardiol. 2011;58(17):1780-91.
39. Holland DJ, Kumbhani DJ, Ahmed SH, Marwick TH. Effects of treatment
on exercise tolerance, cardiac function, and mortality in heart failure
with preserved ejection fraction. A meta-analysis. J Am Coll Cardiol.
2011;57(16):1676-86.
40. McKee PA, Castelli WD, McNamara PM, Kannel WB. The natural
history of congestive heart failure: the Framingham study. N Engl J Med.
1971;285(26):1441-6.
41. Vasan RS, Larson MG, Benjamin EJ, Evans JC, Reiss CK, Levy D. Congestive heart failure in subjects with normal versus reduced left ventricular
ejection fraction: prevalence and mortality in a population based cohort. J
Am Coll Cardiol. 1999;33(7):1948-55.
42. Ahmed A, Roseman JM, Duxbury AS, Allman RM, DeLong JF. Correlates
and outcomes of preserved left ventricular systolic function among older
adults hospitalized with heart failure. Am Heart J. 2002;144(2):355-72.
43. Lenzen MJ, Scholte op Reimer WJ, Boersma E, Vantrimpont PJ, Follath
F, Swedberg K, et al. Differences between patients with preserved and
depressed left ventricular function: a report from the EuroHeart Failure
Survey. Eur Heart J. 2004;25(14):1214-20.
44. Meta-analysis Global Group in Chronic Heart Failure (MAGGIC). The
survival of patients with heart failure with preserved or reduced left ventricular ejection fraction: an individual patient data meta-analysis. Eur
Heart J. 2012;33(14):1750-7.
45. Zile MR, Gaasch WH, Anand IS, Haass M, Little WC, Miller AB, et al.;
I-Preserve Investigators. Mode of death in patients with heart failure and
a preserved ejection fraction: results from the Irbesartan in Heart Failure
With Preserved Ejection Fraction Study (I-Preserve) trial. Circulation.
2010;121(12):1393-405.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 22 — Nº 4 — Out—Nov—Dez — 2012

10/01/2013 17:29:29

