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Insuficiência cardíaca diastólica : insuficiência cardíaca congestiva 
com função sistólica preservada. 
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Resumo
 Insuficiência cardíaca diastólica (ICD) é uma 
síndrome clínica que acomete principalmente idosos e 
apresenta altas taxas de morbimortalidade. O diagnóstico 
é feito quando existe a síndrome de insuficiência cardíaca, 
com fração de ejeção preservada, concomitante a vários 
parâmetros de disfunção diastólica ao ecocardiograma 
com doppler. O tratamento visa ao alívio dos sintomas 
e também ao controle dos fatores que podem agravar a 
doença. As medicações utilizadas têm como objetivos a 
melhora da função diastólica, a diminuição da hipertrofia 
ventricular, a redução da fibrose e principalmente 
o controle das doenças de base. O objetivo deste 
trabalho é descrever as características epidemiológicas, 
etiopatogenia, diagnóstico e tratamento desta grave 
doença. 

Summary 
 Diastolic heart failure is a clinical syndrome that 
occurs mostly in elderly. It presents with high morbidity and 
mortality rates. The diagnosis is made when a heart failure 
syndrome is noticed, with preserved ejection fraction and 
several abnormal parameters of diastolic disfunction seen 
on echo-doppler. Treatment will be target to the symptoms 
relief and control of the factors that worse the disease. The 
medicines used have as objectives to improve the diastolic 
function, decrease the ventricular hypertrophy, reduce 
fibrosis and mainly to control the underlying diseases. The 
objective of the authors is to describe the epidemiological 
characteristics, etiology, diagnosis and treatment of this 
severe disease. 
Introdução
 Denomina-se insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC) diastólica ou ICC com fração de ejeção normal, 
quando há sinais e sintomas de insuficiência cardíaca 
congestiva com função sistólica preservada, além da 
presença de disfunção diastólica, ou seja, alteração 
mecânica de relaxamento, complacência e enchimento 
durante a diástole (1-5). Pode ocorrer concomitantemente 
ICC sistólica e diastólica (2,5). O reconhecimento da 
insuficiência cardíaca congestiva com função sistólica 
preservada – termo utilizado pela American Heart 
Association e American College of Cardiology – tem gerado 
controvérsias crescentes no que diz respeito à sua real 
incidência, definição, critérios diagnósticos e abordagem 
terapêutica (1,2,6). Os recentes avanços no conhecimento 
da insuficiência cardíaca congestiva (ICC) causada por 
anormalidades predominantes da função diastólica 
mostram que essa doença é uma importante causa de 
morbimortalidade (1). O objetivo deste trabalho é mostrar 
as características dessa grave doença, assim como a sua 
importância na prática clínica. 

Epidemiologia
 Estima-se que 20 a 50% dos pacientes com 
insuficiência cardíaca têm função sistólica preservada, 
porém apresentam alteração de relaxamento ventricular. 
Estudos epidemiológicos de pacientes com ICC classe 
funcional III e IV (New York Heart Association - NYHA) 
mostraram que a disfunção diastólica é predominante ou 
isolada em aproximadamente 50% dos casos (1-5). 
 A prevalência de insuficiência cardíaca diastólica 
(ICD) aumenta com a idade e é maior em mulheres 
idosas do que em homens (7-11). No New York Heart 
Failure Consortium Registry on Diastolic Dysfunction, os 
pacientes eram predominantemente mulheres idosas com 
hipertensão de longa data e que apresentavam aumento 
da massa ventricular esquerda (11). 
 Em trabalho prospectivo incluindo pacientes com 
ICC realizado na Mayo Clinic, 55% dos indivíduos tinham 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo (VE) preservada. 
Disfunção diastólica estava presente em 80% dos pacientes 
e 37% apresentavam combinação de disfunção sistólica e 
diastólica (12). 
 Nos Estados Unidos da América, estudos 
mostraram que é gasto no tratamento da ICD 
aproximadamente 25% do custo total do tratamento da 
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insuficiência cardíaca. Também se demonstrou que as 
taxas de internação e mortalidade são semelhantes entre 
ICC diastólica e sistólica (3). 

Etiopatogenia
 As alterações estruturais cardíacas têm causas 
multifatoriais, com a participação da hipertensão arterial 
sistêmica (principal fator de risco), senilidade, obesidade, 
diabetes mellitus, tabagismo, fibrilação atrial e alterações 
neuro–hormonais, que incluem o sistema nervoso 
simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
peptídeos natriuréticos, endotelina e fator de necrose 
tumoral alfa. Essas alterações estruturais, normalmente 
causadas pela hipertrofia ventricular ou fibrose isquêmica, 
modificam as propriedades elásticas passivas e o 
relaxamento ativo do miocárdio (Figura 1) (2,3,13). 

 

Figura 1: Etiopatogenia das alterações estruturais 
cardíacas e suas conseqüências. 

 Durante o ciclo cardíaco, o enchimento ventricular 
ocorre em duas fases. Na primeira, há um enchimento 
rápido do ventrículo, dependente da complacência 
ventricular e do gradiente pressórico átrio-ventricular, 
seguido pela segunda fase, mais lenta, realizada pela 
contração atrial e dependente da rigidez muscular do 
ventrículo (2,3). 
 Na ICC diastólica, a anormalidade arquitetural 
mais comum encontrada é a hipertrofia concêntrica do 
VE ou remodelamento concêntrico, ambos causados 
freqüentemente pela sobrecarga crônica de pressão (por 
exemplo hipertensão arterial sistêmica). As alterações 
associadas ao envelhecimento, bem como o déficit de 
relaxamento, associado ao enchimento de VE, aumento 
da rigidez arterial, além da rigidez ventricular esquerda, 
colaboram para o desenvolvimento da ICD (14). 
 Pacientes com disfunção diastólica têm aumento 
importante nas pressões diastólicas ventriculares e 
pressões venosas pulmonares durante o exercício (15). 
Além disso, são incapazes de aumentar normalmente 
o volume sistólico mesmo na presença de aumento da 
pressão de enchimento do VE (16), devido à diminuição da 
complacência ventricular com limitação do mecanismo 
de Frank-Starling (15,17). 

Diagnóstico
 O diagnóstico de insuficiência cardíaca diastólica 
é baseado fundamentalmente no ecocardiograma com 
doppler, sendo a fração de ejeção normal o item que define 
a doença, em pacientes com sintomas de insuficiência 
cardíaca. Porém há ainda um ponto conflitante para o 

valor de corte da fração de ejeção considerada normal, 
variando entre 40% e 50%; além de qual o melhor método 
para aferir a fração de ejeção (2,4,17). 
 Alguns trabalhos procuraram outros métodos 
para aumentar a acurácia do diagnóstico da disfunção 
diastólica, como o aumento da pressão no final da 
diástole do VE (> 16 mmHg) medido através do 
cateterismo cardíaco, assim como o aumento do tempo 
de relaxamento do ventrículo, a desaceleração da onda E 
(> 240 ms) e onda E > onda A, medidas realizadas pelo 
ecocardiograma (4,13).  
 O European Study Group on Diastolic Heart 
Failure(18) tentou melhorar o diagnóstico da ICD 
estabelecendo alguns critérios: evidência clinica de ICC; 
fração de ejeção preservada ou pouco alterada (> 45 %) 
e evidência de déficit de relaxamento ventricular através 
do ecocardiograma, porém ainda não há consenso e 
esses critérios ainda não foram validados por estudos 
prospectivos. 
 Apesar do alto custo, alguns estudos sugeriram 
a avaliação hemodinâmica invasiva como auxílio na 
definição da ICC diastólica. Notou-se que 92% dos pacientes 
com ICC diastólica tinham pelo menos um parâmetro 
hemodinâmico alterado e 94% tinham pelo menos um 
parâmetro ecocardiográfico anormal, sendo que 100% 
tinham pelo menos um parâmetro hemodinâmico ou 
ecocardiográfico alterado (2,4,13). 
 Foi comparada a ICC diastólica isolada com 
a ICC sistólica e com a população hígida, concluindo-
se que tanto na ICC sistólica quanto na ICC diastólica 
verificou-se a mesma fisiopatogenia, com aumento do 
consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco, aumento da 
norepinefrina sérica e intolerância ao exercício. Os dados 
foram semelhantes para ambas as ICCs e com maiores 
níveis quando comparados com a população normal, 
mas a ICD normalmente apresenta um maior volume 
de massa ventricular. O peptídeo natriurético cerebral 
foi maior na ICC sistólica; porém, quando ajustado para 
idade, sexo e medicação em uso, não houve diferença 
estatística (3). 

Tratamento
 Há poucos estudos clínicos que analisam o 
tratamento da ICC diastólica (ICD). Isso ocorre uma 
vez que grandes estudos a respeito de tratamento de 
insuficiência cardíaca excluem os pacientes com ICD 

(18,20,21). Além disso, outro fator que dificulta a avaliação da 
terapêutica é a população heterogênea, mais idosa, com 
diferentes e maiores incidências de comorbidades e de 
predisposição aos efeitos adversos da farmacoterapia no 
grupo com ICD. 
 A maioria das estratégias no tratamento da ICD 
é voltada para o alívio dos sintomas congestivos, visando 
à redução da pré-carga e pós-carga, além de minimizar 
fatores que possam contribuir para a exacerbação dos 
sintomas como taquicardia, isquemia e hipertensão (14). 
 Inicialmente, visa-se controlar os fenômenos 
congestivos, dando ao paciente uma melhor qualidade 
de vida com o emprego de dieta hipossódica, restrição 
hídrica, diuréticos e/ou vasodilatadores (18,22). No caso de 
pacientes internados, com edema pulmonar, recomenda-
se o uso de oxigênio suplementar, ventilação não invasiva 
(CPAP ou BIPAP), sedação com morfina ou derivados e 
nitroglicerina ou nitroprussiato. 
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 Pacientes idosos com ICD necessitam de pressões 
de enchimento de VE maiores para manter um volume 
sistólico e débito cardíaco adequados, não tolerando 
depleção intravascular, devido ao risco de hipotensão 
severa e insuficiência renal aguda pré-renal (23). Portanto, 
deve-se ter cautela com o uso excessivo de diuréticos.
 O tratamento tem como principal meta atuar 
sobre a causa base. Estudos menores com pacientes 
hipertensos e/ou coronariopatas com fração de ejeção 
normal mostram bons resultados com o uso de beta-
bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e 
inibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) 
(24-26). Particularmente em pacientes com hipertensão 
arterial, o mais importante é o controle rigoroso dos níveis 
pressóricos com medicações que atuem na regressão 
de hipertrofia miocárdica e modulem favoravelmente 
a ativação neuro-hormonal como os antagonistas do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema 
adrenérgico. 
 Os IECA diminuem a pós-carga, pressão arterial, 
massa de VE, espessura e rigidez da parede arteriolar, 
beneficiando o relaxamento do VE e atenuando a 
vasoconstrição coronária pela angiotensina II.(27). 
Em estudo observacional de pacientes com ICC, o 
tratamento com IECA após 6 meses de seguimento 
demonstrou redução significativa da mortalidade 63% 
(p=0,01) e melhorou significativamente escores de 
qualidade de vida (p=0,02) entre pacientes com fração de 
ejeção entre 40 e 49%. Já entre os pacientes com fração de 
ejeção > 50% houve redução da mortalidade, porém não 
significativa (39%), mas houve diferença estatisticamente 
significativa na melhora dos escores de qualidade de vida 
(p=0,04) (28).  
 O estudo CHARM-Preserved comparou o 
uso de candesartan versus placebo em pacientes com 
insuficiência cardíaca e fração de ejeção superior a 40%. 
Após 36 meses notou-se significativa redução de internação 
por insuficiência cardíaca nos pacientes tratados com 
candesartan e tendência, não significativa, da redução de 
internação por insuficiência cardíaca com morte de causa 
cardiogênica (29). 
 Os beta-bloqueadores reduzem a freqüência 
cardíaca, aumentando o tempo de enchimento diastólico e 
volume final diastólico de VE, diminuem ainda a isquemia 
miocárdica, pressão arterial, massa de VE e melhoram o 
seu relaxamento, portanto sendo também benéficos no 
tratamento da ICCD (23). Dados preliminares do estudo 
SENIORS sugerem que o nubivolol (beta-bloqueador) é 
bem tolerado e benéfico para pacientes idosos com ICD 
(30). 
 O uso de nitratos orais associados com 
hidralazina pode ser considerado no tratamento de ICD 
em pacientes idosos com sintomas persistentes apesar do 
uso de diuréticos, beta-bloqueadores e IECA.
 Em relação à digoxina, não deve ser utilizada 
no tratamento de pacientes com ICD com ritmo sinusal. 
O aumento da contratilidade por meio da maior 
concentração intracelular de cálcio, pode fazer com que 
o digitálico aumente a rigidez do VE nesse grupo de 
pacientes, aumentado a pressão de enchimento de VE e 
agravando a ICC com fração de ejeção preservada (31,32). 
 Em virtude do reduzido número de estudos 
randomizados, tem sido preconizado pelos consensos das 
sociedades brasileira, americana e européia, o tratamento 

com ação anti-hipertensiva, anti-isquêmica, e com ação 
no remodelamento ventricular (redução de hipertrofia e 
fibrose), ou seja, baseia-se no tratamento da doença de 
base e no impedimento da progressão da insuficiência 
cardíaca.

Conclusão
 Como é pouco estudada, a ICC diastólica não tem 
seu prognóstico totalmente conhecido. Segundo Kitzman, 
os escores de qualidade de vida (Minessota Living with 
Heart Failure Questionary) são menores, traduzindo menor 
sintomatologia quando comparados com a ICC sistólica 
(2,3). Outro estudo mostrou uma taxa de mortalidade em 
1 e 5 anos de 14% e 65%, respectivamente (29). Um grande 
estudo da Euro Heart Failure Survey não encontrou 
diferença estatística na mortalidade e reinternação no 
seguimento de pacientes internados com ICC sistólica ou 
ICC diastólica (33). É bem documentado que os fatores de 
risco que estão associados a maior mortalidade são idade 
e presença de doença coronariana. A ICC diastólica deve, 
portanto ser considerada uma doença grave, devendo ser 
identificada e tratada precocemente, merecendo a mesma 
atenção dada a pacientes com ICC sistólica. 
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