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A história natural da insuficiência cardíaca congestiva
(ICC) foi inicialmente descrita no estudo realizado com a população da cidade americana de Framingham, Massachusetts,
onde 5.209 indivíduos foram aleatoriamente selecionados e
acompanhados por quatro décadas (1949 a 1987) 1. Em 1971,
os descendentes dessa população inicial e respectivos
cônjuges (5.135 indivíduos), foram também incluídos e, em
1993, foram publicados os dados evolutivos dessa coorte
de 10.344 participantes 2. A taxa de sobrevida em cinco anos
foi de 25% para homens e 38% para mulheres, sobrevida
esta semelhante à encontrada em portadores de alguns tipos
de câncer, como o de pulmão, por exemplo 3.
Nos Estados Unidos da América estima-se que quase
quatro milhões de pessoas sejam afetadas pela ICC e que
cerca de 700.000 casos novos ocorram a cada ano 4. Além
da alta prevalência, existe outro fato preocupante. Há evidências de que o número de admissões hospitalares por
ICC tem aumentado nas duas últimas décadas. Segundo
estatísticas americanas, o número de internações hospitalares em indivíduos acima de 65 anos de idade cujo diagnóstico principal era ICC, aumentou de 7,5 por 1.000 em 1968 para
16,3 por 1.000 em 1989 2.
Os dados citados fazem com que a ICC seja vista
hoje como um problema de saúde pública no mundo inteiro. A elevada morbimortalidade mostra que o tratamento
atual ainda é insatisfatório. Por outro lado, os recursos
econômicos são limitados e qualquer estratégia deve ser
bem avaliada para não haver desperdícios. É, portanto,
fundamental identificar indivíduos com pior prognóstico
que possam, eventualmente, beneficiar-se de manuseio
agressivo.
Este artigo discute aspectos atuais dos principais
fatores prognósticos utilizados na avaliação de pacientes com ICC. Alguns têm reconhecido valor, sendo muito
utilizados na prática clínica; outros têm valor controverso
ou ainda não plenamente estabelecido, como veremos a
seguir.
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O papel do sexo
A ICC é mais comum em homens que em mulheres, mas
o papel do sexo como fator prognóstico não está claro. No
estudo de Framingham 1,2, após dois anos do diagnóstico
de ICC, 37% dos homens e 38% das mulheres estavam mortos. Após seis anos, porém, houve clara diferença em favor
das mulheres, com mortalidade de 67% para estas e de 82%
para os homens. Segundo Hermann e Greenberg 5, entretanto, não se sabe se isto reflete uma diferença na história natural da doença ou se é resultado da influência da etiologia
subjacente ou da resposta ao tratamento dependente do
sexo. Schocken e cols. 6, em outro estudo populacional, também encontraram menor mortalidade no sexo feminino. Na
doença de Chagas os pacientes do sexo masculino, os
quais apresentam maior comprometimento da fração de
ejeção (FE), também apresentam pior prognóstico em relação às mulheres 7,8.
Já em outros trabalhos, o oposto foi observado. No
subestudo de prevenção do projeto SOLVD, as mulheres que correspondiam a 26% do total de pacientes - tiveram
mortalidade anual significativamente maior que os homens
(22% x 17%) e maior taxa de hospitalização por ICC (33% x
25%) 9. No subestudo que avaliou o tratamento com
enalapril, no mesmo projeto, apenas 15% eram mulheres e
não houve diferença na mortalidade entre os sexos 10.
Adams e cols. 11 avaliaram o valor prognóstico do sexo
em relação à etiologia da ICC e relataram maior sobrevida em
mulheres com ICC por cardiopatia não isquêmica que em
homens com ou sem doença arterial coronariana (DAC). No
entanto, quando a ICC nas mulheres era devida a cardiopatia
isquêmica, não havia diferença significativa entre os sexos.
Em um estudo italiano multicêntrico com cardiomiopatia dilatada idiopática, as mulheres apresentaram doença
mais avançada que os homens, em termos de sintomas e dimensões do ventrículo esquerdo (VE). Não houve, contudo, diferença estatisticamente significativa em relação à
mortalidade, embora tenha havido tendência a pior prognóstico no sexo feminino 12.
Um fator limitante para o estabelecimento do papel do
sexo no prognóstico da ICC é que nos estudos, de um modo
geral, pequena quantidade de mulheres tem sido incluída.
Lindenfeld e cols. 13 sugerem que tal fato ocorra em razão da
maior proporção de ICC diastólica - em relação à disfunção
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sistólica - em mulheres. Como nos grandes ensaios clínicos
a seleção dos pacientes é, geralmente, feita através da FE,
procurando-se incluir aqueles com grave disfunção
sistólica, o número de mulheres incluídas seria bem menor
em relação ao de homens. Segundo esses mesmos autores,
isto também explicaria o melhor prognóstico nas mulheres,
observado no estudo de Framingham.
Um estudo em andamento, que avalia os efeitos do
betabloqueador bucindolol (estudo BEST), é o primeiro estudo de sobrevida em ICC, delineado para incluir um grande
número de mulheres, de modo a permitir análise estatística
acurada sobre a relação do sexo com o prognóstico e com a
resposta à terapêutica 5.

A idade
A idade avançada, independentemente de sexo ou
raça, está relacionada a pior prognóstico. No estudo de
Framingham houve aumento da mortalidade com o avançar
da idade no momento do diagnóstico da ICC. O aumento foi
de 27% e 61% para cada década de vida, em homens e mulheres, respectivamente 2.
No estudo SOLVD a mortalidade anual em indivíduos
com 21 a 55 anos foi de 16,6%, aumentando para 38,4% em
pessoas com mais de 76 anos de idade 14. O 2° estudo dos
Veteranos 15, entretanto, não demonstrou qualquer relação
entre idade e sobrevida, mas os subgrupos podem ter sido
muito pequenos para detectá-la 5.

Presença de co-morbidades
Muitas doenças podem ocorrer associadas à ICC, piorando seu prognóstico. As mais estudadas são a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus. A hipertensão
aumenta em três vezes o risco de desenvolver ICC 6. Além
disso, hipertensão persistente em paciente com ICC piora o
desempenho cardíaco por causa da vasoconstrição presente, devendo ser tratada agressivamente 5.
A cardiomiopatia diabética foi descrita como uma entidade na década de 70 16 e há evidências de que sua incidência tem aumentado 2. Independentemente do risco de desenvolver DAC, o diabetes aumenta o risco de desenvolver
ICC, sendo este risco pelo menos duas vezes maior nas mulheres que em homens 6,17. O risco de desenvolver ICC é aumentado em cinco vezes quando hipertensão e diabetes
estão associados 5. Dados de mortalidade diretamente relacionados a estas entidades são difíceis de analisar em razão
da presença freqüente de outras afecções associadas, como
doença aterosclerótica e acidente vascular cerebral 5.
A insuficiência renal e a insuficiência hepática podem
piorar o prognóstico da ICC, por limitar o uso de algumas medicações - inibidores da enzima conversora de angiotensina
(IECA), por exemplo - e dificultar a resposta terapêutica 5. Em
uma metanálise feita por Golper 18, envolvendo mais de 60
pacientes em diálise peritoneal, a sobrevida em um e dois anos
foi de apenas 37% e 15%, respectivamente. Em outro estudo,
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a sobrevida média de 35 pacientes com ICC em tratamento
com hemofiltração contínua, foi de 10 meses 19.
Outras doenças associadas, como hipertensão pulmonar de qualquer etiologia, tabagismo, consumo de álcool e doenças pulmonares estão relacionadas a pior prognóstico 5,20.

Etiologiadainsuficiênciacardíacacongestiva
A etiologia da ICC pode, algumas vezes, influenciar o
prognóstico. Questiona-se, por exemplo, se a presença de
DAC como causa da ICC agravaria a evolução da doença.
Até o momento, não há consenso sobre essa questão.
Franciosa e cols. 21 encontraram taxa de mortalidade para
indivíduos com DAC de 46% e 69%, em um e dois anos, respectivamente. Para portadores de cardiomiopatia dilatada
idiopática essas taxas foram significativamente menores,
sendo de 23% e 48%.
Em um estudo realizado no Japão, pacientes com DAC
tiveram pior sobrevida em cinco anos que os portadores de
cardiomiopatia dilatada idiopática (35% x 40%) 22. Outros
autores também encontraram pior prognóstico nos pacientes com cardiomiopatia isquêmica 23-25. Bart e cols. 25, em estudo recente em pacientes submetidos a cinecoronariografia,
não só demonstraram que a etiologia isquêmica era preditora
independente de mortalidade, como também observaram que
a extensão da DAC era preditora mais forte que a própria presença ou ausência de cardiopatia isquêmica.
Nos estudos dos Veteranos 26 e nos estudos de Cohn e
cols. 27 e de Parameshwar e cols. 28, a presença de DAC não
esteve relacionada a pior prognóstico.
Algumas doenças apresentam piora acentuada do
prognóstico quando evoluem com ICC, como cardiomiopatia hipertrófica 29 , hemocromatose 5, endomiocardiofibrose 30, cardiomiopatia chagásica 31 e amiloidose 5.
Esta última apresenta mortalidade de 100% em dois anos,
após início dos sintomas 5,32 e o prognóstico é pior naqueles
com cardiopatia restritiva 33.

Classefuncional
A gravidade dos sintomas decorrentes da ICC parece
correlacionar-se com a mortalidade 10,14,21,34,35. A classificação mais utilizada para quantificar os sintomas é a classificação da New York Heart Association (NYHA). No estudo
SOLVD 10, pacientes em classe funcional (CF) IV tiveram
mortalidade de 64% durante seguimento médio de 41,4 meses, comparados a pacientes em CF III, II e I, cujas taxas de
mortalidade foram, respectivamente, 51%, 35% e 30%.
A classificação da NYHA, apesar de prática e amplamente conhecida e ser importante determinante de prognóstico, é criticada por alguns autores 5. Nem sempre, por exemplo, ela se correlaciona com o grau de disfunção ventricular ou
com medidas objetivas da capacidade de exercício 26,36,37.
Assim, podemos encontrar pacientes com função sistólica preservada e com importantes alterações diastólicas, que, apesar
de graves sintomas de ICC, teriam prognóstico a longo prazo
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melhor do que aqueles com disfunção sistólica 22,38,39. Também
não é incomum encontrarmos pacientes com grave disfunção sistólica de VE e sintomas leves.
Uma outra classificação, menos conhecida, porém,
mais reprodutível, é a chamada “Escala de Atividade Específica” 40. Suas vantagens são a menor subjetividade na
avaliação dos sintomas e melhor correlação com a capacidade funcional. Faltam, porém, dados sobre mortalidade.

Índicecardiotorácico
Parâmetro de fácil obtenção, índice cardiotorácico aumentado tem sido relacionado a pior prognóstico. Nos estudos dos Veteranos, ele foi preditor independente de mortalidade, sendo superado apenas pela FE e pelo consumo
máximo de oxigênio 26. Nicklas e cols. 14 demonstraram que
índice cardiotorácico maior que 0,52 estava relacionado a
maior mortalidade. Em outro trabalho em que se avaliaram
somente fatores prognósticos não invasivos, o índice
cardiotorácico esteve entre os três mais fortes parâmetros
independentemente associados à mortalidade 41.
Sua limitação é que, como a silhueta do coração na
projeção póstero-anterior é formada predominantemente
por câmaras direitas, o índice cardiotorácico altera-se somente nos corações bastante dilatados, sendo, portanto,
um índice específico, porém, pouco sensível 5.

Fração de ejeção
A FE do VE pode ser obtida, de modo não invasivo,
através de ecocardiografia ou de ventriculografia radioisotópica. Nos pacientes com disfunção sistólica de VE, ela
está entre os mais fortes preditores de mortalidade 10,15,36,42.
No estudo SOLVD 10, pacientes com FE de 30% a 35%, em
seguimento médio de 41,4 meses, tiveram mortalidade de
28%; os com FE de 23% a 29%, 39%, e os com FE de 6% a
22%, 50%. Outros estudos mostraram resultados similares.
No estudo de Cohn e cols. 36, pacientes com FE<25% tiveram pior prognóstico que pacientes com FE >35%. Estudos
seriados da FE também são úteis na avaliação prognóstica.
Em um trabalho, redução da FE >5% em um ano esteve associada a mortalidade quase duas vezes maior 43.
A FE do ventrículo direito (VD) também tem-se mostrado preditora de mortalidade. DiSalvo e cols. 44, através de
ventriculografia radioisotópica do VD, demonstraram que
FE >35% teve correlação mais forte com a sobrevida do que
o consumo de oxigênio (VO2) isoladamente. Outra vantagem deste parâmetro, é que ele se correlaciona muito bem
com a capacidade de exercício medida pelo VO2, ao contrário do que ocorre com as medidas de função de VE 5.

Capacidade de exercício
A intolerância ao exercício é um sintoma freqüente na
ICC. Desta forma, o grau de tolerância do cardiopata ao esforço fornece informações importantes e pode ser medido de
forma objetiva. Um índice muito usado para avaliar a capaci-

Villacorta & Mesquita
Fatores prognósticos em portadores de ICC

dade de exercício é o VO2, o qual nos fornece informações indiretas sobre a reserva cardiovascular e pulmonar e tem sido
útil na avaliação prognóstica dos pacientes com ICC 28,45,46. O
consumo máximo de oxigênio seria o ideal, mas muitas vezes
não se consegue obtê-lo, pois o cardiopata geralmente interrompe o esforço antes deste ponto, em conseqüência de
fadiga muscular e cansaço. Por causa disso, o pico de VO2 é
mais usualmente citado 47.
Szlachcic e cols. 45 foram os primeiros a demonstrar a
associação do VO2 com o prognóstico. Em seu estudo, a
sobrevida para indivíduos com VO2 >10mL/kg/min foi de
80%, comparada a apenas 20% naqueles com VO2 abaixo
desses valores. Mancini e cols. 46 demonstraram resultados
semelhantes. Para um mesmo grau de redução da FE, pacientes com pico de VO2 <14mL/Lg/min tiveram maior mortalidade em um ano (30% a 50%) que aqueles com capacidade de exercício preservada, cuja mortalidade foi <10%. O
VO2 máximo também é útil na indicação de transplante cardíaco, sendo que com valores menores que 14mL/kg/min, a indicação é provável e com valores menores que 10mL/kg/
min, a indicação de transplante é definitiva 48,49.
Na cardiomiopatia chagásica, o VO2 é importante fator
prognóstico 31,50,51. No estudo de Mady e cols. 31, o VO2 máximo - juntamente com FE - foi preditor independente de
mortalidade durante um seguimento médio de 30 meses.
O VO2, entretanto, não foi um bom preditor de mortalidade nos estudos de Wilson e cols. 52 e de Franciosa e cols. 53.
Outro fato digno de nota, é que ele pode não ter correlação
com a FE 36,37, mostrando o valor prognóstico independente
destas duas variáveis.
Um outro teste utilizado para avaliar a capacidade de
exercício é o chamado teste de caminhada de 6min 54,56, que
se correlaciona bem com os sintomas do paciente durante
atividades diárias 5. No estudo de Sueta e cols. 57 e no estudo
de Bittner e cols. 58 houve forte correlação entre a distância
caminhada e a sobrevida. Bittner e cols. 58 demonstraram
que quando a distância caminhada era <305m, a mortalidade
anual era de 11%, comparada a apenas 4% quando a distância era >443m. Neste trabalho, o teste de 6min também foi
preditor de hospitalizações futuras.

Variáveis hemodinâmicas
Vários autores encontraram pior prognóstico em pacientes com variáveis hemodinâmicas gravemente alteradas 59-62. Creager e cols. 60 observaram pior prognóstico nos
pacientes com débito cardíaco reduzido. Franciosa 62 encontrou maior mortalidade nos pacientes com pressões de
enchimento do VE acima de 27mmHg, resistência vascular
sistêmica maior que 23 unidades Wood e índice cardíaco
abaixo de 2,25L/min/m2. Alguns autores, entretanto, não
encontraram correlação significativa entre pressões de enchimento de VE e débito cardíaco com a mortalidade, apesar
destas variáveis estarem ligeiramente mais alteradas nos
não-sobreviventes 52,63.
A pressão de átrio direito (AD) também tem sido relacionada à sobrevida. Nos trabalhos de Creager e cols. 60,
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Unverferth e cols. 61, e de Lee e Packer 64, pacientes com menor pressão de AD tiveram melhor prognóstico que aqueles
com elevadas pressões nessa câmara. Em outro estudo, a
pressão média de artéria pulmonar foi a única variável
hemodinâmica relacionada independentemente com pior
prognóstico em pacientes ambulatoriais com ICC 57.
É interessante notar que, apesar de as variáveis
hemodinâmicas, quando muito alteradas, indicarem pior
prognóstico, não se observa correlação destas com os sintomas nem com a capacidade de exercício 52,61,65. Tratamento
com drogas que aumentam o índice cardíaco e diminuem as
pressões de enchimento, também não prolongaram a
sobrevida 66 . Note-se ainda que os parâmetros hemodinâmicos são úteis principalmente quando população com
gravidade variada é avaliada 62.

Sistema neuro-hormonal
Em pacientes em estágios avançados de ICC (CF III e
IV e baixa FE), os fatores hemodinâmicos e funcionais não
mais predizem a evolução da doença e os fatores relacionados ao sistema neuro-hormonal são fundamentais para a
determinação do prognóstico 27,52,63,67. Diversos sistemas
são ativados na ICC com a finalidade de compensar o distúrbio circulatório causado pela redução do desempenho
cardíaco. O sistema nervoso simpático e o sistema reninaangiotensina-aldosterona (SRAA) causam vasoconstrição
e retenção de água, na tentativa de compensar o baixo débito cardíaco e a má perfusão tecidual 68,69. A ativação excessiva e prolongada destes sistemas, entretanto, acaba sendo
deletéria 67. Sistemas vasodilatadores também são ativados,
com o intuito de amenizar os efeitos deletérios dos vasoconstritores 69. O valor prognóstico dos principais sistemas
envolvidos na fisiopatologia de ICC será comentado a seguir.
Sistema nervoso simpático - O nível plasmático de
norepinefrina reflete a atividade do sistema nervoso simpático 67 e está bastante elevado em pacientes com ICC, em
proporção à gravidade clínica da doença 67,70-72. Esta elevação precede e prediz o desenvolvimento de ICC, mesmo nos
pacientes com disfunção ventricular assintomática 27,67,70.
Inúmeros trabalhos demonstram o valor prognóstico
da concentração plasmática de norepinefrina 27,36,60,67,70,72.
No estudo de Cohn e cols. 27, valores entre 400 e 800ng/mL
estiveram relacionados a alta mortalidade. Pacientes com
níveis acima de 800ng/mL, tiveram sobrevida em 24 meses
<20%. Neste trabalho, a dosagem de norepinefrina também foi
útil em determinar o modo de morte. Indivíduos que morreram
por progressão da ICC tiveram níveis médios de 1.014ng/mL
contra 619ng/mL naqueles que morreram subitamente, sendo
esta diferença estatisticamente significativa. É importante
notarmos que a importância prognóstica da norepinefrina
depende da população estudada, sendo maior naquelas com
pacientes em estágio avançado da doença 67,70.
A hiperatividade simpática não é apenas um marcador
prognóstico, parecendo contribuir diretamente para a piora
clínica e hemodinâmica da ICC. Essa conclusão pode ser
346

Arq Bras Cardiol
volume 72, (nº 3), 1999

obtida dos resultados dos estudos multicêntricos, que demonstraram melhora dos parâmetros hemodinâmicos e redução de mortalidade com a utilização de drogas bloqueadoras
dos receptores beta-adrenérgicos 73-78. Resultados opostos
foram obtidos com drogas agonistas destes receptores 79-81.
Sistema renina-angiotensina-aldosterona - A atividade plasmática da renina reflete o grau de ativação do
SRAA 63,82 e seus valores encontram-se elevados na ICC, na
mesma proporção da gravidade da doença 63,67,83. A ativação do SRAA contribui diretamente para a deterioração da
ICC 84, como demonstrado nos ensaios clínicos com IECA,
cujos resultados mostraram melhora do quadro clínico e
prolongamento da sobrevida com estas drogas 10,34,85,86.
Assim como a atividade simpática, a ativação do SRAA é
mais importante como fator prognóstico nos pacientes mais
graves, onde as variáveis hemodinâmicas não são mais capazes de predizer o prognóstico 67.
A atividade da renina apresenta relação linear inversa
com a concentração plasmática de sódio 63,67,87-89, de modo
que a presença de hiponatremia identifica um grupo de indivíduos com grande ativação do SRAA 67. Esta relação devese, em parte, ao fato de o SRAA ter grande importância na
patogênese da ICC hiponatrêmica 90. De fato, os pacientes
com hiponatremia têm características clínicas semelhantes
àqueles com elevados níveis de renina, ou seja, tendem a
estar clinicamente descompensados, com altos níveis de
hormônios circulantes e freqüentemente apresentam
uremia pré-renal 67,83. A hipoperfusão tecidual existente na
ICC e a ação da angiotensina II estimulam, de modo não
osmótico, a liberação de vasopressina 91, que por sua ação
antidiurética, pode contribuir para a hiponatremia 67,91,92.
Cohn e cols. 27, em 1984, foram os primeiros a demonstrar a importância prognóstica da hiponatremia e da renina
plasmática. Em seu estudo, incluindo 106 pacientes com
ICC, estas duas variáveis estiveram associadas à mortalidade, através de análise univariada. Em análise multivariada,
porém, perderam o valor estatístico, sendo superadas pelas
catecolaminas plasmáticas. Dois anos depois, Lee e Packer 63
demonstraram de forma definitiva o valor prognóstico do sódio
e da renina plasmáticos. Pacientes com sódio >137mEq/L tiveram maior sobrevida do que aqueles com hiponatremia leve
(133 a 137mEq/L) ou hiponatremia moderada a grave
(<133mEq/L) 63,67. Aqueles com sódio <130mEq/L tiveram
taxa de sobrevida em um ano menor que 20%, em comparação àqueles com sódio sérico acima destes valores, cuja
sobrevida foi de quase 50%.
Em recente estudo por nós realizado, envolvendo pacientes com ICC descompensada admitidos na unidade de
emergência, observamos que a presença de hiponatremia foi
o único fator independentemente relacionado à mortalidade
hospitalar e sobrevida aos 16 meses de seguimento, dentre
variáveis clínicas, laboratoriais e ecocardiográficas rotineiras. A mortalidade global foi de 52% para pacientes com
sódio sérico menor ou igual a 135mEq/L contra 16,6% naqueles com valores acima de 135mEq/L 93.
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O estudo SOLVD 14 confirmou o valor prognóstico do
SRAA na ICC. A atividade plasmática da renina, assim como
a norepinefrina plasmática e o fator natriurético atrial
(FNA), foram fortes preditores de mortalidade em um ano.
No estudo CONSENSUS I 94, níveis aumentados de
angiotensina II e aldosterona - além de norepinefrina e FNA
- tiveram correlação significativa com a mortalidade. A
angiotensina II teve correlação mais forte que a norepinefrina, ao contrário do observado em estudos prévios.
Este fato pode ser conseqüência do tipo de população estudada no CONSENSUS, onde somente pacientes em CF IV
foram incluídos 5.
A aldosterona, em modelos animais, tem importante papel na proliferação de fibroblastos e na fibrose miocárdica 5.
No estudo SOLVD 95 os IECA produziram redução da massa
miocárdica medida pela ecocardiografia e reduziram, no estudo CONSENSUS 94, os níveis de aldosterona em quase 60%.
Esses achados sugerem que a aldosterona exerça um papel
deletério sobre o miocárdio insuficiente. O estudo RALES,
que avaliou a ação da espironolactona, um inibidor da
aldosterona, sobre a mortalidade em pacientes com ICC 96, foi
interrompido recentemente por mostrar benefícios em favor
desta droga (dados ainda não publicados).
Vasopressina - A arginina vasopressina é liberada em
resposta a uma diminuição no volume intracelular (estímulo
osmótico) ou como resposta a uma redução no volume
extracelular ou na pressão arterial (estímulo não osmótico).
Age aumentando a reabsorção de água nos rins e causando
vasoconstrição sistêmica 68.
Sua concentração plasmática encontra-se aumentada
nos pacientes com ICC grave 67,91,92,97. Seu exato papel na
fisiopatologia da ICC, entretanto, não está claro. Sabe-se
que está freqüentemente aumentada - juntamente com a atividade da renina - na ICC hiponatrêmica, tendo sido
implicada na patogênese dos distúrbios do metabolismo
hídrico, encontrado nessa condição. Goldsmith e cols. 97,
porém, não encontraram nenhuma correlação entre vasopressina e sódio sérico ou osmolaridade em pacientes com
ICC, sugerindo que a hiponatremia não seja um simples produto da liberação de vasopressina nessa síndrome.
Seu valor como fator prognóstico independente não
está definido e não há dados que sugiram que ela exerça efeito
deletério direto na sobrevida 67. No estudo SOLVD 14 o nível
sérico de vasopressina não foi preditor de mortalidade.
Fator natriurético atrial - Este fator foi demonstrado
pela primeira vez em humanos no ano de 1985, por Lang e
cols. 98. O principal estímulo para a sua liberação é a
distensão ou estiramento atrial e não o aumento de pressão 99. Tem ação diurética, natriurética e vasodilatadora,
opondo-se aos efeitos deletérios dos hormônios vasoconstritores 67,69.
Os níveis plasmáticos do FNA estão elevados na
ICC 67,100-102. Nos estudos CONSENSUS 103 e SAVE 104
correlacionaram-se com os sintomas, índice cardíaco e
pressões de enchimento de VE, mas não com a FE. Valo-
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res acima de 125ng/mL estiveram relacionados à maior
mortalidade 104. No estudo SOLVD 14 também foi forte
preditor de mortalidade.
Fator natriurético cerebral - Descoberto em 1988 105,
apresenta semelhança química muito grande com o FNA 106.
Pacientes com ICC têm níveis plasmáticos extremamente
elevados deste peptídeo e sua secreção pelos ventrículos
destes pacientes também encontra-se bastante aumentada 107,108. Assim como o FNA, parece ter um papel importante na fisiopatologia da ICC, funcionando como vasodilatador e diurético endógenos. A melhora clínica observada com sua administração a pacientes com ICC confirma
esta hipótese 109. Sua importância como fator prognóstico
foi recentemente demonstrada. McDonagh e cols. 110, em
estudo de base populacional realizado em Glasgow, na Escócia, demonstraram que valores acima de 17,9pg/mL estiveram relacionados de forma independente com a mortalidade total e cardiovascular. Além do valor prognóstico, vale
destacar a boa acurácia deste método no diagnóstico da
disfunção sistólica ventricular, estando elevado mesmo na
fase assintomática, podendo ser usado como exame de triagem para a identificação precoce destes indivíduos (Dargie
HJ, comunicação pessoal).
Prostaglandinas - As prostaglandinas não são verdadeiros hormônios, mas sim autacóides - ou seja, são sintetizadas e ativadas localmente 69. Metabólitos da prostaglandina, como PGI2 e PGE2, entretanto, são substâncias
circulantes e estão aumentadas na ICC 67,69,88,111,112. Este aumento ocorre, em parte, como resposta direta à hipoperfusão sistêmica e também por estímulo de hormônios
vasoconstritores ativados, especialmente a angiotensina
II 67. Assim como observado com os hormônios vasoconstritores, a atividade das prostaglandinas aumenta com o
agravamento da doença 69.
Pacientes com ICC avançada são fortemente dependentes da prostaglandina para manterem função renal adequada,
com apropriada excreção de sódio 69. Piora da ICC em pacientes
hiponatrêmicos foi observada após utilização de drogas que
inibem a síntese de prostaglandina, como a indometacina 88.
Houve queda no índice cardíaco e a resistência vascular sistêmica assim como a pressão de capilar pulmonar aumentaram.
Por causa da sua relação com a hiponatremia, os metabólitos da prostaglandina são marcadores prognósticos
acurados - embora não independentes - em pacientes com
ICC crônica 67.
Endotelinas - Um potente vasoconstritor produzido
por células do endotélio vascular, chamado endotelina, foi
descrito por Yanagisawa e cols. 113 em 1988. Hoje sabe-se
que existem pelo menos quatro isoformas distintas (ET-1,
ET-2, ET-3 e uma forma vasoativa intestinal) 69. Uma vez liberadas, apresentam grande variedade de efeitos sobre os sistemas cardiovascular, renal, pulmonar e neuroendócrino,
agindo em dois receptores distintos (ETA e ETB) 69.
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As endotelinas estão aumentadas cerca de três vezes nos pacientes com ICC 114-116 e correlacionam-se com
a CF 114,116 e com o grau de hipertensão pulmonar 117. Um
precursor chamado big endotelina-1 foi importante
preditor de mortalidade a curto prazo em pacientes com
ICC avançada, superando variáveis hemodinâmicas e o
FNA 118. Bloqueadores dos receptores de endotelina e
inibidores da enzima conversora de endotelina têm sido
desenvolvidos e devem ajudar a esclarecer o papel das
endotelinas na gênese e prognóstico da ICC 69,119.
Citocinas - Alguns mediadores peptídicos como fatores de crescimento e citocinas inflamatórias têm importantes
efeitos sobre o miocárdio e vasos sangüíneos e parecem
estar envolvidos na gênese da ICC 120. Fatores de crescimento podem causar hipertrofia associada a expressão de
genes fetais 120. Citocinas inflamatórias, como o fator de
necrose tumoral alfa, podem causar dano miocárdico imediato in vitro 120 e estão aumentadas na ICC 121. Outra citocina
inflamatória, a beta interleucina-1, causa hipertrofia
miocárdica in vitro 122.
As citocinas poderiam estar implicadas, a longo prazo,
na remodelagem miocárdica e em alterações no tecido
vascular 120. Seu papel na fisiopatologia e prognóstico da
ICC, entretanto, ainda está por ser definido.

Função tireoidiana
Alterações no metabolismo dos hormônios tireoidianos, como hiper ou hipotireoidismo, são conhecidas
como causa ou fatores precipitantes de ICC 123. Observouse, ultimamente, que estes hormônios têm também valor
prognóstico. Hamilton e cols. 124 avaliaram na ICC, a situação chamada de “estado de doença eutireóidea” caracterizada por triiodotironina (T3) ou índice de T3 baixos, T3 reverso elevado, tirotropina (TSH) normal e tiroxina (T4) variável.
Eles estudaram 84 pacientes admitidos na unidade corona–
riana com ICC grave e relataram que a diminuição da relação
índice de T3 livre/T3 reverso foi importante preditor de mortalidade a curto prazo, superando variáveis como FE, sódio
sérico e variáveis hemodinâmicas.

Arritmias cardíacas
Pacientes com ICC grave têm alta incidência de arritmias ventriculares quando avaliados através de eletrocardiografia dinâmica 20,24,125,126. Extra-sístoles ventriculares
multifocais e pareadas são comuns e arritmias mais complexas,
como as taquicardias ventriculares não sustentadas (TVNS),
são encontradas em cerca de 50% dos indivíduos 125.
É sabido que a freqüência e complexidade dos batimentos ectópicos ventriculares não são responsáveis diretas
pela maior mortalidade, mas apenas refletem a gravidade
hemodinâmica e funcional da doença, estando relacionadas
ao grau de comprometimento da função ventricular 61,127. De
fato, a utilização de drogas antiarrítmicas do grupo I-C, em pacientes assintomáticos, com arritmias ventriculares freqüen348
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tes, infarto do miocárdio prévio e baixa FE, provocou aumento
da mortalidade, apesar de conseguir suprimir as arritmias 128.
A presença dessas arritmias, contudo, fornece informações prognósticas adicionais, mesmo na era trombolítica.
Dados do estudo GISSI 129 mostram que, em pacientes pósinfarto, com FE <35%, a presença de 10 ou mais batimentos
ectópicos por hora ou ectopia ventricular complexa está associada a aumento de 2,1 a 2,4 vezes do risco de morte súbita.
A presença de TVNS confere aumento de três vezes no
risco de morte 130, e tem sido descrita como preditora independente de morte súbita 131. A mortalidade anual de pacientes
com infarto do miocárdio prévio, FE <30% e presença de TVNS
chega a 40%, comparada a 20% naqueles sem TVNS 126,130.
Taquicardia ventricular monomórfica sustentada ocorre em aproximadamente 9% dos pacientes com ICC grave,
encaminhados para transplante cardíaco 132. A sua presença identifica um grupo com alta probabilidade de recorrência de arritmia e de morte súbita 133,134. Fibrilação ventricular
geralmente ocorre na presença de isquemia miocárdica aguda ou grave disfunção ventricular. Assim como as taquicardias ventriculares sustentadas, apresentam alto índice de
recorrências, justificando terapêutica agressiva 134.
Arritmias atriais também têm sido associadas a pior
prognóstico. A presença de fibrilação atrial esteve relacionada a maior incidência de fenômenos embólicos e morte
súbita, na maioria dos estudos sobre ICC 135. Exceção a este
achado foram os estudos dos Veteranos que, entretanto,
não incluíram pacientes em CF IV 136.
Bloqueio de ramo esquerdo (BRE) foi descrito como
importante fator prognóstico no estudo de Unverferth e
cols. 61. Em um estudo prospectivo, Franciosa 62 observou
forte correlação entre eventos arrítmicos e presença de BRE
no eletrocardiograma (ECG) basal. Segundo Hermann e
Greenberg 5, entretanto, a utilidade destes achados é limitada pela alta prevalência de anormalidades eletrocardiográficas na ICC.
Estudo eletrofisiológico invasivo - Este exame tem sido
utilizado na tentativa de identificar pacientes de risco para
morte súbita. Seu valor em pacientes com cardiomiopatia
não está claro. Em metanálise de 12 estudos, feita por
Kowey e cols. 137, incluindo 926 pacientes com TVNS, um
paciente em cada três teve arritmia sustentada induzida no
estudo eletrofisiológico invasivo (taquicardia ventricular
monomórfica sustentada). Durante o seguimento, 7% dos
pacientes não indutíveis apresentaram eventos (taquicardia
ventricular sustentada, fibrilação ventricular ou morte súbita), comparados com 18% dos indutíveis. Entretanto, a utilização de drogas antiarrítmicas nos pacientes indutíveis prejudica a interpretação desses dados, em virtude da possibilidade de pró-arritmia.
Eletrocardiograma de alta resolução - No paciente
com infarto prévio, a presença de pós-potenciais tardios
está associada à indução de taquicardia no estudo eletrofisiológico e à incidência aumentada de eventos arrítmicos
(morte súbita e taquicardia ventricular sustentada) 138. A li-
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mitação deste método é que apesar de apresentar elevado
valor preditivo negativo 126, seu valor preditivo positivo é
baixo 139. A sua acurácia pode ser melhorada quando seus
resultados são combinados a dados de função ventricular,
principalmente a fração de ejeção de ventrículo esquerdo
(FEVE) 140,141.
Em pacientes portadores de cardiomiopatia dilatada
não isquêmica, com história de taquicardia ventricular sustentada, a prevalência de pós-potenciais é alta, chegando a
80% 142. Já em pacientes com TVNS, a presença de pós potenciais é variável, e não parece prever a ocorrência de morte
súbita 143. Mancini e cols. 144 avaliaram o valor prognóstico
do ECG de alta resolução (ECG-AR) em pacientes com
cardiomiopatia dilatada não isquêmica. Dos 66 pacientes
com exame normal, nenhum apresentou eventos arrítmicos
durante o seguimento. Já entre os 20 pacientes com exame
anormal, quatro tiveram taquicardia ventricular e cinco morreram subitamente. Em análise multivariada, o ECG-AR foi
preditor prognóstico independente. É interessante notar
que entre os pacientes com exame anormal, nove tinham
história prévia de taquicardia ventricular ou morte súbita
contra apenas um entre aqueles com exame normal.
Outros autores obtiveram resultados diferentes. Yi e
cols. 145, estudando pacientes com cardiomiopatia dilatada
idiopática, demonstraram que ECG-AR anormal foi capaz de
identificar pacientes que evoluíram com progressão da ICC,
mas não identificou os pacientes vítimas de morte súbita.
Dispersão do intervalo QT - Este método tem sido
apontado por alguns autores como importante variável
prognóstica na ICC 146,147. Barr e cols. 146 demonstraram que
indivíduos que morreram subitamente tinham maior dispersão do QT (média de 98,6ms) que aqueles que sobreviveram (média de 53,1ms) ou que morreram por progressão da
ICC (média de 66,7ms). Pinsky e cols. 147, em pacientes que
aguardavam transplante, observaram que dispersão do QT
maior que 140ms foi importante preditor de morte, tanto súbita como por progressão da ICC.

Disfunção autonômica
O balanço autonômico sobre o coração tem sido avaliado de forma consistente através da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC), utilizando medidas no domínio de
tempo e no domínio de freqüência (análise espectral). Em
pacientes com ICC, a VFC encontra-se bastante reduzida refletindo hiperatividade simpática e diminuição da atividade vagal - correlacionando-se com a gravidade da doença 148-150. Vários autores encontraram correlação da VFC
com a FEVE 148,150 e com o nível plasmático de noradrenalina 149,151. Kienzle e cols. 151 não encontraram correlação entre VFC e FE ou CF. No entanto, observaram forte
correlação negativa com indicadores de excitação simpáti-

Villacorta & Mesquita
Fatores prognósticos em portadores de ICC

ca, atividade simpática neuromuscular e noradrenalina
plasmática.
Nos últimos cinco anos, demonstrou-se que a VFC
tem importante valor prognóstico na ICC 149,152-154. Em que
pese o pequeno número de pacientes nessas séries - a maior
delas é constituída por 102 pacientes 153 - os resultados têm
sido consistentes. Binder e cols. 152, estudando pacientes
que aguardavam transplante cardíaco, observaram que pacientes com SDANN (um índice de VFC no domínio de tempo) de 55ms apresentavam um aumento no risco de morte de
20 vezes. Os autores sugerem que as medidas de VFC são
superiores a outros fatores prognósticos como FE, pressão
de capilar pulmonar, índice cardíaco e sódio sérico. Mortara
e cols. 149, estudando pacientes antes e logo após transplante cardíaco, encontraram resultados semelhantes.
Recentemente, Ponikowski e cols. 153 demonstraram
que a VFC é um fator prognóstico independente em pacientes com ICC secundária a cardiomiopatia dilatada, isquêmica ou idiopática. Pacientes com SDNN (outro índice no
domínio de tempo) menor que 100ms apresentaram risco de
morte 3,8 vezes maior que aqueles com índice acima deste
valor. Em outro estudo recente, Fauchier e cols. 154 observaram que, em pacientes com cardiomiopatia dilatada idiopática, a análise da VFC podia identificar indivíduos com
maior risco de morte ou evolução para transplante cardíaco.
Nesse estudo a VFC estava reduzida, mesmo nos pacientes
sem insuficiência cardíaca manifesta. No entanto, essa redução era muito mais pronunciada quando havia deterioração
do estado hemodinâmico.
Ressaltamos que, na maioria desses estudos, a VFC
esteve relacionada ao grau de disfunção ventricular e não à
presença de arritmias cardíacas 148-150,154. De fato, em estudo
realizado por Fei e cols. 150, as medidas de VFC não foram
preditoras de morte súbita em pacientes com cardiomiopatia
dilatada, isquêmica ou idiopática, seguidos por um ano.

Comentários finais
A ICC é uma síndrome potencialmente letal, cuja
prevalência está em ascensão no mundo todo. A estratificação do risco de morte é essencial para identificar precocemente os indivíduos com maior chance de eventos
adversos, de modo que, uma terapia mais agressiva ou mesmo intervenções extremas como uso de desfibriladores
implantáveis, transplante cardíaco ou drogas em investigação, possam ser utilizadas.
A etiologia da ICC, o perfil demográfico do paciente e a
presença de co-morbidades influenciam o prognóstico, sendo necessária uma investigação minuciosa, individualizada,
de modo a se detectar anormalidades que possam ser
corrigidas. Pacientes que não respondem à terapia convencional ou cuja etiologia não está esclarecida devem ser encaminhados a centros especializados ou a profissionais com experiência na área de insuficiência cardíaca e cardiomiopatias.
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