
Tratamento Intra-hospitalar da Insuficiência Cardíaca (IC) 
 
Definição: 
 Síndrome clínica complexa resultante de anormalidade cardíaca ou não 
cardíaca, funcional ou estrutural, que diminui a habilidade do coração 
responder às demandas fisiológicas de aumento do débito. Usualmente se 
manifesta pela apresentação isolada ou combinada dos seguintes 

Dispnéia 
Ortopnéia 
Dispnéia Paroxística Noturna 
História de edema

•  
•  
•  
•  

SINTOMAS

Estase Jugular 
Terceira bulha 
Edema periférico 
Taquicardia 
Crepitações pulmonares

•  
•  
•  
•  
•  

SINAIS 

 

O desafio é dentre pacientes obesos e/ou tabagistas e/ou portadores de DPOC 
e/ou com embolia pulmonar, identificar corretamente a IC.  
Etiologia 
 IC com disfunção sistólica (fração de ejeção diminuída): causa mais 
comum de IC na prática clínica com redução da contratilidade miocárdica  
devido a Isquemia, Hipertensão, Miocardiopatia dilatada idiopátca ou Doença 
de Chagas. 
 IC com disfunção diastólica (fração de ejeção preservada) é 
frequentemente observada em: idosos, hipertensos, diabéticos, coronariopatas, 
mulheres. 
 O Ecocardiograma é essencial para diferenciar IC com ou sem disfunção 
sistólica.  
Diagnóstico:  
 Testes básicos: 

• Hemograma, creatinina.  
• Situações específicas solicitar glicemia, eletrólitos, urinna I e função 

tireóidea.  
• Raio-X de tórax: observar sinais de ICC como cardiomegalia, congestão 

pulmonar ou derrame pleural e excluir outros diagnósticos . 
 Testes Suplementares: 

• ECG. Os achados são inespecíficos porem sugestivos. As 
anormalidades mais comuns são: onda “Q” patológica, bloqueio de ramo 
esquerdo, sinais de hipertrofia ventricular, fibrilação atrial e alterações 
inespecíficas de ondas “T” e segmentos “ST”. 

• Peptídeo Natriurético Cerebral (Pró-BNP). Sua concentração é 
aumentada na ICC e tende a se correlacionar linearmente com a 
classificação da New York Heart Association (NYHA). Sua sensibilidade 
é de 91% e especificidade de 73%. Valores baixos excluem o 
diagnóstico e os elevados confirmam-no. Os intermediários requerem 
interpretação combinada com todas as outras variáveis. 



Se os testes anteriores mostrarem-se anormais: a probabilidade de IC é alta 
e deve-se realizar o ecocardiograma para avaliação funcional e confirmação 
diagnóstica.  
Caso sejam normais: está indicado procurar por diagnósticos diferenciais.  

• Ecocardiograma. Avaliação semi-quantitativa das funções sistólicas e 
diastólicas do VE, da função valvular e estimativa da pressão pulmonar 
e fração de ejeção. 

Avaliação de Gravidade. 
Classificação da New York Heart Association: 
Classe   I  : Ausência de sintomas com atividades físicas rotineiras. 
Classe  II : Limitação às atividades físicas rotineiras, mas assintomático em 
repouso. 
Classe III: Marcante limitação à atividade física, com sintomas aos mínimos 
esforços. 
Classe IV : Insuficiência cardíaca em repouso. 
 
Prognóstico: mortalidade em cinco anos varia de 26-75%. Quanto mais 
elevada a classe, pior o prognóstico. Hiponatremia, baixa fração de ejeção, 
níveis elavados de catecolaminas, renina e angiotensina, também estão 
associados com pior prognóstico. 
Causas de descompensação da IC. 

A- Fatores Cardiovasculares

Isquemia ou Infarto

HAS descompensada

Valvulopatia não suspeitada

Piora da Insuficiência Mitral

FA ou não controlada

Taqui ou bradi Arritmias

Tromboembolismo pulmonar

Descompensação da DM
Disfunção Tireoidiana

Distúrbios hidroeletrolíticos

Gravidez

Insuficiência Renal
Depressão

B- Fatores Sistêmicos
Medicação inapropriada

Infecção grave

Anemia

C- Fatores Relacionados aos Pacientes

Não aderência à dieta

Consumo de Álcool

Abuso de drogas

Tabagismo

Esforço físico excessivo

Interações medicamentosas (depressores cardíacos e

retentores sal)

SAOS (Síndrome da apnéia obstrutiva do sono)

SOH ( Síndrome da Obesidade/Hipoventilação)

Não aderência ao tratamento farmacológico

D- Fatores Relacionados ao Sistema de Saúde

Falta de acesso à medicação efetiva para ICC

Tratamento Farmacológico inadequado

Tratamento em subdoses
Falta de acesso à atenção primária

Negligência em prescrever intervenção adequada

 

Critérios de Internação Hospitalar na IC. 
 Na suspeita diagnóstica, esses são os critérios para a internação: 



Critérios para
internação imediata
Edema pulmonar ou desconforto
respiratório na posição sentada
Saturação de oxigênio
arterial <  90%
FC > 120 bpm na ausência de
FA crônica
Pressão arterial sistólica
<  80 mmHg
Alteração mental atribuída à
hipoperfusão
Descompensação na presença
de síndromes coronarianas agudas
(ICo). Insuficiência Cardíaca
Direita aguda.

Grave distensão hepática,
ascite de grande volume ou
anasarca
Presença de descompensação
aguda de outras doenças
(pulmonar ou renal).
 Aparecimento rápido e
progressivo de sintomas
de IC

Critérios para
internação de emergência

Rápida redução do sódio
sérico para níveis abaixo
de 130 mEq/l
Rápido aumento da
creatinina, acima de
2,5 mg/dl
Sintomas persistentes
em repouso, a despeito
de tratamento oral
otimizado
Co-morbidades preditoras
de piora da Insuficiência
Cardíaca

Considerar a
internação

 

ICo: Insuficiência Coronariana Aguda        IC: Insuficiência Cardíaca 
 
Tratamento. 

• Visa a redução da mortalidade (morte por IC ou súbita).  
• Redução da morbidade (internações, embolias, AVCs e arritmias).  
• Melhora da qualidade de vida (Classe funcional, edema, apnéia e 

preservação da massa muscular).  
• Prover a cardioproteção e a nefroproteção. 

Definir o perfil clínico e hemodinâmico em que encontra o paciente e para 
isso devemos identificar a:  

• Presença ou ausência de elevação das pressões de enchimento (Sinais 
e sintomas congestivos).  

• Evidências de perfusão periférica comprometida (Sinais e sintomas de 
baixo débito).  

 
Características Clínicas. 

Sinais e sintomas congestivos

Ortopnéia

Pressão venosa jugular aumentada

Edema

Estertores pulmonares

Ascite
Refluxo hepatojugular

Terceira bulha (B3)

Sinais e sintomas de baixo débito

Pressão de pulso estreita

Extremidades frias

Hipotensão sintomática com baixas doses de IECA

Diminuição da consciência

Desenvolvimento de insuficiência renal

 

Perfis Clínico/hemodinâmicos nas descompensação aguda da IC. 



Evidências de Congestão

Perfusão

Periférica

Inadequada

Não

Sim

A    quente e seco (instabilidade leve)

D    frio e seco (5%)

B    quente e úmido (67%)

C    frio e úmido (28%)

Não Sim

 

Intervenção baseada no perfil clínico/hemodinâmico. 

Perfusão
Periférica

Pressão de
Enchimento 

Pa Sistólica

Terapêutica

Quente e
Seco (A)

Frio e
Seco (D)

Mantida

Normal

Ajustes
Terapia

Oral  S/N

Diminuído

Baixa

Fluidos EV

Frio e
Úmido (C)

Normal ou
Elevada

Nipride 

Tridil

1 amp em
240ml SG5%

1 amp em
240 ml SF0,9%

200mcg/ml

Frio e
Úmido (C)

Elevada

Quente e
Úmido (B)

Mantida

Elevada

Dobutamina
1amp/ 230ml

SF0,9% 
2-20

mcg/kg/min

Quente e
Úmido (B)

Mantida

Elevada

Furosemide

Diminuída Diminuído

> 8,5 < 8,5 > 8,5 < 8,5

Dobutamina
1amp/ 230ml

SF0,9% 
2-20

mcg/kg/min

 

Medidas gerais concomitantes: 
• Dieta zero até reavaliação. 
• Restrição hídrica. 
• Dieta hipossódica assim que for liberada. 
• O2 visando SAT > 90%. 
• Mobilização precoce/ atividade física restrita. 
• Heparina profilática. 
 

Tratamento após estabilização do paciente: 
Classe I: Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) ou 
Bloqueadores da Renina e Angiotensina (BRAs), Beta-Bloqueadores. 
Classe II/III: IECA ou BRAS, Beta-Bloqueador. 
Classe IV: IECA, BRAS, Beta-Bloqueador, Espironolactona. 
 

• Diuréticos: Classe I não se utiliza. 
• Diuréticos: Classe II Tiazídico,  
• Diuréticos: Classes III e IV diurético de alça, se necessário.  

Pode-se associar Tiazídico e diurético de alça, pois eles têm efeito sinérgico, o 
que é preferível a doses excessivas de furosemida.  
 
Características e detalhes das drogas utilizadas na IC 



Digitálicos IECAs BRAs Betabloqueadores Espironolactona Nitratos/
Hidralazina

Disfunção
sistólica
CF II - IV
Objetivo é a
modulação
neuro-humoral
não
inotropismo
Não usar na
IC diastólica,
cardiopatia
dilatada
isquêmica em
atividade e
estenose
aórtica

Atenção
na DPOC,
insuficiência
renal e
amiloidose.
Pico de ação
entre 5 e 7 dias

CF I-IV com
PAS> 85mmhg

Sinergia
com digital,
beta
bloqueador e
espironolactona
Ajuste
posologia
cada 72 hs

Atenção na
presença de
hipercalemia,
hipovolemia,
função renal
diminuída e
estenose aórtica

Não é
necessária
impregnação
rápida

Pico ação
entre
5 e 7 dias

Segunda
opção aos
IECAs
Pouca
atuação
mediada
pela
bradicinina
Não
superiores
aos IECAs
na IC

Mesmas
contra -
indicação
dos IECAs

Pico ação
entre
14 a 21
dias

Pacientes
estáveis CF I-IV

Na propensão
a hipotensão,
reavaliar dose
de diuréticos e
IECAs
Início conjunto com
IECAs e pacientes
com PAS> 140,
FC> 90 cardiopatias
isquêmicas,
arritmias
ventriculares
freqüentes

Maximizar
terapêutica em
virtude de diminuir
morte súbita,
remodelagem
reversa e melhora
na contratilidade
Baixas doses
e ajustes
cada duas
semanas

Na
intolerância à
IECAs e BRAs
Na raça negra,
associados
ao digital,
IECA ou BRA +
beta bloqueador
diurético e
Espironolactona

Nos pacientes
CFI
assintomáticos,
podem
aumentar FC

CF III-IV

Associada à
diurético,
IECAs,
digital e
betabloqueadores
Efeito
remodelagem

Posologia
25 Mg dia

Atenção á
hiperpotassemia

Doses dos medicamentos utilizados na abordagem da IC. 
 

Medicação Dose inicial Dose máxima

Diuréticos

Inibidores da ECA

BRAs

Betabloqueadores

Digitálico

Outros vasodilatadores

Furosemida
HCTZ

Espironolactona

Captopril
Enalapril

Candersatan
Valsartan
Losartan

Carvedilol

Bisoprolol
Metoprolol

Digoxina

Dinitrato de isossorbida
Hidralazina

20-40 mg uma a duas vezes ao dia
25 mg (antes da dose diurético alça) 
12,5 mg / dia

6,25 mg duas vezes ao dia
2,5 mg duas vezes ao dia

4 a 8 mg uma vez ao dia

40 mg duas vezes ao dia
12,5 mg duas vezes ao dia

3,125 mg duas vezes ao dia
1,25 mg / dia

6,25 mg duas vezes ao dia

0,125 – 0,25 mg / dia

10 mg três vezes ao dia

25 mg três vezes ao dia

400 mg/dia
100 mg/dia
50 mg/dia

50 a 100 mg 4  vezes ao dia
10 a 20 mg duas vezes ao dia

32 mg uma vez ao dia

160 mg duas vezes ao dia
50 mg  duas vezes ao dia

25-50 mg duas vezes ao dia
10 mg / dia

75 mg duas vezes ao dia

0,25 mg / dia

30 mg três vezes ao dia

150 mg três vezes ao dia

 



 

Insuficiência Cardíaca Diastólica.  
 Exclui os casos de disfunção diastólica associadas às sistólicas. 
 Sua prevalência varia entre 30% a 50% dos casos de IC. Definida pela 
presença de sinais e sintomas de IC com função sistólica preservada (FE > 
0,45 no ecocardiograma) na ausência de valvulopatias. Ocorrem com mais 
freqüência em idosos, mulheres, hipertensos, diabéticos e coronariopatas. 
Frequentemente a FA aguda leva a descompensação desses pacientes pela 
perda da contração atrial. 
 

Suspeita clínica e ecocardiográficos de insuficiência cardíaca diastólica

-Marcada elevação da pressão sangüínea (pressão sistólica >  160mmHg ou pressão 
diastólica >  100 mmHg) durante o evento de insuficiência cardíaca.

-Precipitação do evento por infusão de pequena quantidade de fluído intravenoso.

-Taquiarritmia com um período de enchimento diastólico encurtado ao ecocardiograma.

-Melhora clínica em resposta ao tratamento direcionado à causa de disfunção diastólica 
(como diminuir pressão sangüínea, reduzir freqüência cardíaca ou restaurar o mecanismo de 
contração atrial).

-Ecocardiografia com hipertrofia do ventrículo esquerdo concêntrica, sem anormalidades da 
contratilidade das paredes do ventrículo esquerdo.

 

 
 
Características dos pacientes com insuficiência cardíaca diastólica e dos 
pacientes com insuficiência cardíaca sistólica: 

Características
Idade

Sexo
FE

Tamanho da cavidade do VE
HVE ao ECG
Raios-X tórax
Ritmo galope

Condições coexistentes
HAS
DM

IAM prévio
Obesidade

DPOC
Diálise a longo prazo

FA

ICD
Freqüente em idosos

Freqüente em mulheres
 40%

Normal com HCVE
Geralmente presente

Congestão c/ cardiomegalia +  ou -
Quarta bulha +

+ + +
+ + +

+
+ + +
+ +
+ +

+  (geralmente paroxística)

>

ICS
Todas (>  entre 50 e 70)

Mais freqüente em homens
<  40%

Geralmente dilatado
Eventualmente presente

Congestão c/ cardiomegalia
Terceira bulha +

+ +
+ +

+ + +
+
0
0

+  (geralmente permanente)
 

 
As particularidades do tratamento são as necessidades de um controle estreito 
da HAS e da taquicardia e a possibilidade do uso de bloqueadores de canais 
de ca++ para isso.  
Nas descompensações agudas, as condutas são semelhantes. 
 



Abordagem da Suspeita de Insuficiência Cardíaca Diastólica
Quadro Clínico +  ECG =  Rx tórax +  FE >  0,45 (por Ecocardiograma)

(mulheres, Idosos, HAS, DAC)
Excluir: Outras causas de dispnéia e edema (DPOC, obesidade, sedentarismo,

anemia, tireotoxicose)

DOSAGEM do BNP +  Ecocardiograma Transtorácico (grau de disfunção diastólica)

Tratamento

Controle da HAS.
Reversão da
Hipertrofia

Congestão:
Diuréticos,

Restrição de sal

FA:
Reduzir FC

Anti-
Isquêmicos

Beta-bloqueadores, IECA,BRA , Antagonistas Cálcio, Nitrato
(julgamento do clínico)

 

 
 
 
 
 
 
MANEJO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 



Inibidores da enzima
conversora da angiotensina

Consumo de Álcool

TERAPIA
FARMACOLÓGICA

MODIFICAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

INTERVENÇÕES
ADICIONAIS

Todo paciente deve diminuir 

o consumo de álcool. Se a 
atiologia for pelo álcool, parar 
completa com o mesmo.

Devem ser introduzidos em 

todos os pacientes 
diagnosticados com IC, salvo 
as contra-indicações.

Pacientes em ritmo sinusal 
com sintomas de IC 
refratários ao tratamento 
farmacológico (FE <  35%) 
na clases NYHA III e IV com 
duração do QRS >  120ms, 
considerar ressincronização 
cardíaca.Beta-bloqueadores

Tabaco

Paciente deve ser ajudado a 
parar completamente com o 
tabagismo.

Devem ser introduzidos em 
todos os pacientes 
diagnosticados com IC, salvo 

as contra-indicações.

Pacientes devem ser 
considerados a realizar 
exercícios aeróbicos tão logo 

os sintomas permitam.Exercícios

Orientar atividade física 

diária de baixa intensidade.
Bloqueadores

Renina Angiotensina

Devem ser considerados 

para todos pacientes com IC 
intolerantes aos IECAs.

Terapia paliativa

Pacientes com IC que 

permanecem sintomáticos 
após introdução de IECAs e 

Beta-bloqueadores 
considerar a introdução de 
bras.

Deve ser adotada para 

aqueles pacientes com IC 
refratária sem indicação para 

novas intervenções, assim 
como sua indicação para o 
atendimento e internação 
domiciliar.

Depressão maior é comum 

em pacientes com IC e é um 
fator de risco independente 
para a deterioração do 
quadro, devendo ser tratada 
sem demora.

Medidas dietéticas
Evitar mais que seis gramas 

de sal ao dia. Se possível 
usar os sais complementares 

com K.

Se possível pesar todos os 

dias. Se houver aumento de 
1,5 a 2kg em dois dias, 

procurar ajuda.

Espironolactona

Considerar para todos os 

pacientes com IC de 
moderada a grave, com 
atenção à funççao renal e K.

Pacientes usando 

anticoagulantes devem ser 
alertados para as interações 
farmacológicas dessas com 
as outras drogas.

Digoxina

Consider como adjuvante 

em todos pacientes com IC 
e FA sintomáticos em 
terapia adequada com 
outras drogas.

Diuréticos

Considerados para pacientes 

com IC com dispnéia e 
edema (sacral ou pulmonar).
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