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Insuficiência Cardíaca

Dr. Marco Antonio Dias

Definição

É a incapacidade do coração para manter o débi-
to cardíaco adequado às necessidades teciduais, ou fazê-
lo, às custas de um aumento das pressões intracavitárias.

Quadro Clínico

� INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ESQUERDA:
- dispnéia progressivamente mais intensa, aos

esforços
- dispnéia de repouso
- ortopnéia
- dispnéia paroxística noturna
- tosse seca e chiado
- palpitações/taquicardia
- presença de 3ª bulha
- presença de sopros cardíacos
- estertores crepitantes nas bases
- derrame pleural (mais freqüente à D)

� INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DIREITA:
- cansaço
- fadiga
- astenia
- tonturas não giratórias
- depressão
- síncope
- edema periférico (grau variado)
- estase jugular
- hepatomegalia
- diminuição da perfusão periférica
- oligúria/noctúria

Exames Complementares (confirmação
diagnóstica)

- RX do tórax (2p)
- E.C.G.
- Creatinina
- Sódio e Potássio
- Ecocardiograma (solicitação do especialista)

Quando encaminhar ao Cardiologista

- IC refratária (tratamento adequado sem melhora)
- ICC classe III e IV (dispnéia aos pequenos es-

forços ou repouso)
- IC sem causa diagnóstica  estabelecida
- IC com complicações (trombo de VE, arritmias

complexas, insuficiência renal, etc)
- IC por valvopatias ou coronariopatias (com

possível indicação cirúrgica)

Tratamento

� Não medicamentoso
1. Dieta Hipossódica (1g de cloreto de sódio)
2. Restrição Hídrica (depende do grau de edema

e volume de diurese, podendo variar entre 400 e 800 ml
V.O./dia)

3. Repouso na fase descompensada e exercícios
leves posteriormente (caminhar em locais planos, cur-
tas distâncias, com aumento progressivo)

4. Parar de fumar e beber
5. Diminuir estresse físico e emocional
6. Diminuir o peso (casos de obesidade)

� Medicamentoso
1. Evitar drogas inotrópicas negativas

(Betabloqueadores)
2. Inotrópicos positivos
- Digoxina 0,25 mg/cp.: ½ a 1 cp ao dia, longe
das refeições, ou a critério médico, em casos mais
susceptíveis à intoxicação
3. Diuréticos
- ICC classe II

- tiazídicos (hidroclorotiazida 50 mg/cp) ½
a 1 cp V.O./dia (manhã)

- ICC classe III e IV
- de alça (furosemide 40 mg/cp): dose de ½ a
4cp/dia, pela manhã, tomando cuidado com
hipopotassemia
- poupadores de potássio (espironolactona
25 mg/cp): dose 1 a 2 cps/dia, associados ou
não a outros diuréticos

4. Inibidores da ECA
- captopril (25 mg/cp): 1 a 4 cp ao dia, dividi-
dos em pelo menos 2 doses.
5. Betabloqueadores especiais (a critério do

cardiologista)
- Carvedilol (6,25mg/cp): ½ a 4 cp ao dia, divi-
didos em pelos menos 2 doses.

� Tratamento cirúrgico (sempre que possível,
corrigir o problema cirurgicamente, para evitar IC de
classes funcionais avançadas e de difícil controle)

- sempre indicado pelo cardiologista
- intervenções

- troca ou plastia de valvas
- angioplastia / �stent�
- revascularização miocárdica
- marcapasso definitivo
- ventriculectomia parcial
- transplante cardíaco

Revista Perspectivas Médicas, 12: 32, jan/dez 2001.

NORMAS E ROTINAS


