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“Meu coração e eu
vivemos juntos
mas não lado a lado
e nunca nos vemos
O sangue é um acordo vivo
Que nos ata” 

Meu coração e eu … Ana Hatherly.

“…Como vê hoje o coração como símbolo uni-
versal do amor, dos afectos, da coragem, da
sabedoria, do sentimento religioso, etc…, depois
da espantosa evolução da cardiologia nas últimas
décadas que vai até ao transplante cardíaco e ao
coração artificial? O avanço do coração dos
médicos traduz-se num recuo do coração dos
artistas e dos poetas? Que mudanças culturais se
podem prever? Que diferenças? Que roturas? Que
linguagem?...”

Duarte M Correia, O Coração dos Poetas, 2006.
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Preâmbulo

Mais do que uma profissão, a Medicina é uma forma de
estar na vida. Uma convicção.
Todas as escolhas subsequentes acontecem como
corolário lógico de um percurso pautado pelo interesse
pela inovação, gosto pela multidisciplinaridade e pelo
trabalho de equipa.
A decisão de elaborar uma dissertação para provas de
Doutoramento decorre naturalmente da actividade
docente em ambas as vertentes pré e pós-graduada,
intimamente ligada à investigação clínica e do 
compromisso sagrado, há muito assumido, de tratar
doentes, bem como de transmitir conhecimentos. 

Desde muito cedo tive o privilégio de aliar à vertente
assistencial a da investigação clínica e a do ensino.
Acredito que as três são imprescindíveis ao desafio de
exercer Medicina com qualidade, numa perspectiva de
actualização constante. 
Devo confessar, em abono da verdade, que não saberia
distinguir de entre as três vertentes qual a mais 
importante na minha formação, desempenho profissio-
nal e realização pessoal. 
O sonho, inatingível certamente, da perfeição no cuidar
do doente excede em muito a execução, por mais
exímia que seja, de qualquer acto médico isolado.
Assim detenhamos a indispensável formação técnica e
humanística!

Uma dissertação para Doutoramento exige a maturi-
dade e o discernimento que só a experiência intensa-
mente vivida consegue incutir. Não saberia tê-la feito
acontecer antes. 
Consequência ou causa quem sabe, da minha formação
transversal enquanto Internista, Cardiologista e 
especialista em Emergência Médica, não ponderei na
escolha do tema para esta dissertação a investigação de
um tema restrito ou de uma técnica, ainda que 
inovadora, de diagnóstico ou tratamento. Procurei,
estrada fora, alimentar uma visão holística da Medicina
com repercussões directas no indivíduo doente. Só
poderia eleger um tema clínico. Constato, com agrado,
que a orientação proposta para a Cardiologia nos 
próximos 15 anos privilegie a clínica, a multidiscipli-
naridade e o trabalho em equipa (1).

A insuficiência cardíaca despertou muito cedo o meu
interesse. 

As proporções epidémicas, a complexidade da 
síndrome, o mau prognóstico e as poucas alternativas
terapêuticas daquela altura, foram determinantes para a
minha opção.
A insuficiência cardíaca começava então a desafiar a
comunidade médica; investigadores e clínicos desper-
tavam para um tema durante muito tempo esquecido.
Nas duas últimas décadas, tive a oportunidade de 
assistir e de participar numa investigação fervorosa,
cuja translação para a clínica obrigou a profundas
mudanças no comportamento médico.
Despontava uma intensa investigação básica e 
experimental; sucediam-se modelos fisiopatológicos e
etiopatogénicos inovadores, com repercussões na 
terapêutica, qualidade de vida e sobrevida dos doentes (2).
Surgiam os grandes estudos epidemiológicos que
abalaram conceitos clínicos e terapêuticos profunda-
mente enraizados. 
Grupos farmacológicos como os inibidores da enzima
de conversão da angiotensina, os antagonistas da 
aldosterona, os antagonistas dos receptores da
angiotensina II e os bloqueadores adrenérgicos, alguns
outrora  absolutamente contraindicados, tornaram-se
pedras basilares no tratamento da insuficiência 
cardíaca e da disfunção sistólica ventricular. 
Equacionam-se formas inovadoras de tratamento não
farmacológico - ressincronização ventricular, trans-
plantação celular -  como forma de oferecer “vida aos
anos e anos de vida” aos doentes com insuficiência
cardíaca.

De forma incompreensível, ou talvez não, estes espan-
tosos avanços convivem desde há mais de vinte anos
com dúvidas elementares de definição e de critérios de
diagnóstico da síndrome. Como diagnosticar nos vários
contextos: epidemiológico, cuidados primários de
saúde e rastreio, internamento hospitalar ou investi-
gação terapêutica? Como definir a síndrome? Duas
entidades diferentes ou vários fenótipos de uma mesma
doença? São apenas algumas das muitas dúvidas, que
se arrastam, há mais de duas décadas:

“ Assessing diagnosis in heart failure: which features
are any use?”.

Davie AP et al. 1997(3)

“Heart failure: Why and how to define it?”.
Purcell IF et al.1999(4)
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“Do patients with suspected heart failure and 
preserved left ventricular systolic function suffer from
“diastolic heart failure” or from misdiagnosis?...”.

Caruana L et al. 2000(5)

“Unmet need for diagnosis of heart failure: the view
from primary care”.

Hobbs FDR. 2002 (6)

“Diastolic heart failure – neglected or misdiagnosed?”.
Banerjee P et al. 2002 (7)

“Differences between general practitioners and 
cardiologists in diagnosis and management of heart
failure…”.

Rutten FH et al. 2003 (8) 

“Redefining heart failure”.
Thomas MD et al. 2006 (9)

“Systolic and diastolic heart failure: different pheno-
types of the same disease?”.

De Keulenaer GW, Brusaert DL. 2007(10)

As dúvidas perpetuam-se, a insatisfação da comu-
nidade científica também!

A translação dos novos dados da investigação para a
prática clínica diária é habitualmente longa. Na insufi-
ciência cardíaca tem-no sido, porventura, muito mais
na área do diagnóstico do que na da terapêutica.
O diagnóstico correcto é condição sine qua non para
bem tratar, sendo esta uma das áreas que carece de
maior esforço e empenho por parte de investigadores e
clínicos.
Na fase em que ultimo esta dissertação, estaremos
provavelmente a viver um novo momento de viragem
no que respeita à definição e aos critérios de diagnósti-
co da insuficiência cardíaca. Ansiamos por que se
venha a traduzir em ganhos reais para os doentes.

Tentámos, nós também, na última década, contribuir
para o esclarecimento de alguns dos aspectos contro-
versos no diagnóstico da síndrome (11).

Foi este o tema que elegi para dissertação de
Doutoramento. 

Não se trata de uma monografia exaustiva. A vastidão
do tema não permitiria que o esgotasse. Antes pretendo
pontuar a evolução no estado da arte do diagnóstico da

insuficiência cardíaca - discutir certezas, dúvidas e
dificuldades - procurando delinear alguns caminhos
eventualmente úteis para o futuro. 
Será gratificante se este trabalho, destinado a provas de
Doutoramento puder contribuir para a formação de
alunos e médicos interessados nesta área. Julgo fazer
jus ao espírito académico quando, nesta perspectiva,
assumidamente o idealizei.
Acredito que aos alunos de Medicina devam ser incu-
tidos, desde muito cedo, conceitos como a dualidade da
investigação e da prática clínica diária, o rigor
metodológico, a capacidade de questionar as certezas
efémeras do momento, a visão multidisciplinar da
Medicina em geral e dos problemas de Saúde Pública
em particular. É na qualidade do ensino que minis-
tramos que alicerçamos a qualidade da prática médica
a médio-longo prazo. 

Finalmente, uma dissertação para Doutoramento exige
o empenho e o trabalho de uma equipa. Sem ela não
existiria massa crítica em quantidade e com qualidade
potencialmente geradora de progresso, conhecimento
técnico e até suporte emocional que permitisse manter
um esforço tão prolongado, a disputar o tempo e o
espaço das restantes actividades médicas, da vida 
pessoal e familiar.
A todos aqueles que directa ou indirectamente con-
tribuíram para a execução deste trabalho, aos apoiantes
incondicionais, aos mais exigentes como aos mais 
cépticos, o meu sincero agradecimento. Todos os que
criticam obrigam a repensar, a amadurecer e a reajustar
a trajectória.
À Professora Doutora Fátima Ceia, orientadora desta
dissertação, pela exigência no rigor científico e pela
persistência com que sempre acompanhou todas as
fases da minha actividade profissional e me incentivou
a progredir ao longo dos anos. 
Ao Professor Doutor Armando Sales Luís, que muito
cedo me convidou para integrar uma equipa assisten-
cial e de ensino prestigiada, me fez descobrir a investi-
gação clínica e cujo entusiasmo pela inovação médica
me contagiou, a minha gratidão.
Ao grupo de trabalho do programa EPICA -
Professores Doutores Fátima Ceia e António Gouveia-
Oliveira, Drs. Humberto Morais, Teresa Mota,
Fernando Matias, António de Sousa, Catarina Costa e
António Passas - com o qual partilhei objectivos, entu-

12

TESE3 AF  6/9/08  12:23 PM  Page 12



Preâmbulo

siasmos e decepções, o meu sincero agradecimento e
testemunho de como o confronto de conhecimentos nas
respectivas áreas de perícia, em momentos de 
creatividade, nos enriqueceu a todos.
Um agradecimento muito especial aos também pilares
deste trabalho, os meus colaboradores mais directos na
actividade assistencial, no ensino e na investigação
clínica - Drs. Humberto Morais, Pedro Morais
Sarmento e Filipa Marques - pela confiança, cumplici-
dade e disponibilidade incondicionais. 
Aos Drs. Isabel Macedo João, Ana Leitão, Maria
Manuel Noronha e Pedro Morais Sarmento a minha
profunda gratidão pela disponibilidade demonstrada
nos últimos meses, ao assumirem parte das minhas
tarefas assistenciais. Apesar da escassez de recursos
humanos proporcionaram-me generosamente o tempo
necessário para ultimar este trabalho. 
À Professora Doutora Ana Aleixo pelo alívio das 
minhas tarefas no Departamento de Investigação
Clínica do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental,
assim como pelo constante incentivo para a finalização
desta dissertação.
À Professora Doutora Julieta Esperança Pina e ao
Serviço de Patologia Clínica pelo contributo na mon-
tagem e implementação do doseamento dos peptídeos
natriuréticos do tipo B no Hospital de S. Francisco
Xavier e ao Laboratório de Ecocardiografia, em espe-
cial ao Professor Doutor José Azevedo, pela colabo-
ração técnica, na sua área específica.
Às equipas alargadas - colegas, enfermagem e restantes
técnicos de saúde - da Clínica Universitária de
Medicina I do Hospital de Egas Moniz, dos Serviços de
Medicina / Medicina III do Hospital de S. Francisco
Xavier, e do Hospital de Dia de Especialidades
Médicas do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental,
onde desenvolvi a minha actividade ao longo destes
anos, pelo desafio constante e pelo suporte no dia-a-
dia. 
À Sra. D. Teresa Venâncio pelo apoio incondicional; ao
Sr. Alberto Monteiro pela paciência e disponibilidade
manifestados na colheita bibliográfica, um agradeci-
mento especial.
Finalmente, mas não menos importante, aos doentes e
aos alunos por exigirem sempre mais.
Aos meus Pais, à minha família e aos meus amigos
pelo inestimável apoio e incentivo que manifestaram e
pela cedência do seu tempo sem qualquer exigência.
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“Long-term commitment to new learning and new 
philosophy is requiered of any management that seeks
transformation. The timid and the fainthearted and the
people that expect quick results, are doomed to disap-
pointment”.

W. Edwards Dening, Out of the Crisis, 1986

A translação dos dados da investigação para a prática
clínica diária tem constituído um dos maiores desafios
da história da Medicina.
Ao longo dos tempos, os médicos sempre tenderam a
integrar a informação básica, clínica e experimental, em
modelos conceptuais que suportam a sua prática no
diagnóstico e tratamento das doenças. 
Nas últimas décadas, o conhecimento etiopatogénico e
fisiopatológico da insuficiência cardíaca e o progresso
no diagnóstico e terapêutica têm caminhado lado a lado,
a passos largos. 
A concepção de modelos fisiopatológicos sucessivos
tem-se revelado de extrema importância para o 
conhecimento da história natural da doença influencian-
do de forma positiva a morbilidade e a sobrevida dos
doentes, através do modo como sobre ela podemos
intervir, como já afirmávamos nas décadas de 80 e de
90 (artigo 1: Insuficiência cardíaca: novos conceitos
fisiopatológicos e implicações terapêuticas e artigo 2: 
A insuficiência cardíaca e o clínico no fim do século
vinte).
A investigação básica e a utilização de modelos experi-
mentais desenvolvem situações desenhadas para testar e
validar as hipóteses que, geradas pela prática clínica
diária, traduzem o nosso entendimento da doença num
determinado momento da sua evolução. Os clínicos 
utilizam estes modelos procurando optimizar os
critérios de diagnóstico e a terapêutica e, deste modo,
influenciam a atitude médica de forma por vezes mais
determinante que os resultados dos próprios ensaios
clínicos. Estes, por sua vez, desafiam de forma contínua
as hipóteses que os geraram. 
Numerosos estudos aleatorizados validam a eficácia de
estratégias clínicas e modalidades terapêuticas capazes
de modificar a história natural da doença. Os seus 
resultados levam à publicação e actualização periódica
de Recomendações que traduzem consensos e assumem
o papel de veículo de transmissão de conhecimentos. 

Assim, a interacção entre os sucessivos modelos
fisiopatológicos da doença e os ensaios clínicos 
aleatorizados tem impulsionado grande desenvolvimen-
to e investigação, cujos resultados têm vindo a alterar o 
quotidiano da nossa prática clínica. 
A área cardiovascular é rica em exemplos de como os
modelos se modificam e evoluem ao longo dos tempos.
A insuficiência cardíaca é um dos paradigmas desta
situação.

A EVOLUÇÃO DOS MODELOS
FISIOPATOLÓGICOS NA INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA: DA INVESTIGAÇÃO BÁSICA À

CLÍNICA

“… Porquoi mes affaires se mettent-elles dans un état
que j’appelle non ordonné?
... C’est simplement parce qu’il y a plus d’états que tu

appelles «désordonnés» que ceux que tu appelles
«ordonnés».  C’est la raison et toute la science tient à
cette raison”. 

Gregory Bateson, Porquoi les choses se 
mettent-elles en désordre ? Metalogues 1977

A conceptualização da fisiopatologia da insuficiência
cardíaca tem sofrido constantes modificações 
decorrentes do conhecimento adquirido com a investi-
gação básica e experimental e com os numerosos
ensaios terapêuticos desenvolvidos nos últimos vinte e
cinco anos. 

Nos anos 40 e durante as duas décadas que se seguiram,
o diagnóstico e o tratamento da insuficiência cardíaca,
considerada exclusivamente como um estado 
edematoso agudo - a hidropsia - era baseado num 
modelo cardiorenal da doença, no qual a retenção de
sódio e a expansão de volume eram os aspectos deter-
minantes (Fig. 1) (1). 
De acordo com este modelo, a ocorrência de uma lesão
cardíaca condicionaria uma incapacidade dos 
ventrículos bombearem o sangue para a periferia, com
diminuição do débito sistémico e renal e retenção de
água e sódio - falência anterógrada - ou de receberem o
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retorno venoso - falência retrógrada - com consequente
aumento da pressão de enchimento ventricular esquerda
e/ou direita e edema pulmonar e/ou periférico. Este
modelo levou ao uso, em larga escala, de fármacos
como o digitálico e o diurético. Os conceitos 
fisiopatológicos da época admitiam a possibilidade do
digitálico, em monoterapia, aumentar a força contráctil
do coração facilitando a ejecção do sangue e, por efeito
directo no rim, promover a excreção de sódio. Porém, a
terapêutica digitálica nem sempre resolvia os sintomas
e sinais dos doentes, pelo que os quadros de sobrecarga
hídrica impunham medidas mecânicas de remoção dos
fluidos - flebotomia, paracentese, toracocentese e tubos
de Southey - e administração de catárticos. 
A partir dos anos 50, estes procedimentos foram 
substituídos pelo uso dos diuréticos, cuja maior eficácia 
revolucionou, na época, o tratamento da insuficiência
cardíaca. 

Na realidade, nunca foram efectuados estudos 
aleatorizados para comprovar a validade do modelo 
cardiorenal, nem a capacidade dos diuréticos alterarem
de forma benéfica a mortalidade da síndrome, uma vez
que os sintomas e sinais de sobrecarga hídrica cediam
prontamente. Não obstante, o modelo cardiorenal
forneceu uma base racional para o tratamento da 
insuficiência cardíaca durante várias décadas. Com base
neste modelo, o uso de vasodilatadores e de fármacos
capazes de modularem o sistema nervoso simpático foi
totalmente proscrito no tratamento da insuficiência
cardíaca durante anos, por receio de diminuição da 
contractilidade cardíaca e do débito sistémico e renal. A
investigação dos bloqueadores adrenérgicos, deter-
minante para o tratamento da síndrome e a sua 
aplicação clínica foram por isso adiadas durante quase
duas décadas. 
A insuficiência cardíaca não era ainda, nesta fase,
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reconhecida como uma doença crónica causadora de
elevada morbi-mortalidade a médio-longo prazo.
Um segundo modelo fisiopatológico para a insuficiên-
cia cardíaca, o modelo cardiocirculatório, surgiu das
observações experimentais e clínicas das décadas de 70
e 80 (Fig 1) (1). Privilegiou a interacção entre o coração
e a circulação periférica com o mérito de, pela primeira
vez, chamar a atenção para a vasoconstrição arterial e
venosa periférica. Percebeu-se que a alteração 
determinante na insuficiência cardíaca, sendo 
circulatória não era exclusivamente cardíaca e que as 
alterações hemodinâmicas não estavam relacionadas
exclusivamente com o rim e a retenção hidrossalina.
Prestou-se maior atenção à má irrigação periférica e do
músculo esquelético e ao seu papel na intolerância ao
esforço (2,3). 
Esta viragem dos conceitos quanto à fisiopatologia da
insuficiência cardíaca levou a um entendimento 
diferente da síndrome, dos sintomas e sinais e à
mudança da estratégia terapêutica (Quadro I). A
necessidade de se utilizarem fármacos capazes de 
melhorar a tolerância ao esforço para além da resolução
da hidropsia tornou-se evidente. 
Nesta fase, toda a investigação farmacológica incidiu
sobre fármacos com efeitos na circulação periférica 
culminando no desenvolvimento e uso generalizado dos
vasodilatadores. Foram testados inicialmente no 
tratamento da insuficiência cardíaca pós-enfarte agudo
do miocárdio e, posteriormente, na década de 70-80, no
tratamento da insuficiência cardíaca crónica (4-8). 
Tornou-se evidente o carácter crónico da doença e 
surgiram os primeiros estudos aleatorizados tendo
como objectivo primário a redução da mortalidade. 
Os resultados do V-HeFT (Vasodilator Heart Failure
Trial) confirmaram que os vasodilatadores diminuíam a
mortalidade dos doentes com insuficiência cardíaca
crónica, suportando este modelo cardiocirculatório (8). 
A combinação da hidralazina com o dinitrato de 
isossorbido favoreceu a regressão da remodelagem 
ventricular, efeito que, como foi recentemente 
demonstrado, é aditivo ao dos antagonistas do sistema
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e do sistema
nervoso simpático (SNS), pelo menos na população
Afro-Americana (9). Contudo, da avaliação dos dois
braços de tratamento do estudo V-HeFT: prazozina 
versus hidralazina associada ao dinitrato de isossorbido
em dose fixa, apenas o segundo, com menor capacidade

vasodilatadora, demonstrou ser capaz de frenar a
evolução natural da doença. A prazozina, vasodilatador
periférico mais potente, não teve o efeito esperado na
mortalidade da síndrome (8). 
Outros vasodilatadores sistémicos e coronários, como
os antagonistas dos canais lentos do cálcio - nifedipina,
diltiazem e verapamil - mostraram agravar a morbili-
dade e mortalidade dos doentes com insuficiência
cardíaca, em múltiplos ensaios clínicos aleatorizados
(10,11).
Generalizou-se alguma descrença no modelo cardiocir-
culatório. Convictos da pelo menos incompleta 
compreensão da fisiopatologia da síndrome, os 
investigadores dedicaram-se a novos fármacos, com
efeito simultaneamente inotrópico e vasodilatador 
periférico. 
Os resultados dos estudos controlados com os
inibidores da fosfodiesterase - amrinona, milrinona,
enoximona e imazodan - também não mostraram 
benefícios clínicos a longo prazo, conduzindo até, 
nalguns casos, a um aumento da mortalidade (12-14). De
entre os inibidores da fosfodiesterase, o único capaz de
melhorar a sobrevida dos doentes com insuficiência
cardíaca foi a vesnarinona, quando utilizada em dose
baixa, desprovida de efeitos hemodinâmicos. Pelo 
contrário, também agravou a mortalidade quando 
prescrita em dose elevada, com efeitos simul-
taneamente inotrópico e vasodilatador periférico 
potente (15-17). Estes ensaios demonstraram que a 
resposta clínica aos fármacos inotrópicos e vasodilata-
dores não se relaciona directamente com os seus efeitos
hemodinâmicos, relançando o debate sobre a validade
do modelo cardiocirculatório e a investigação de novas
alternativas. 

Ainda nos anos 80, surge um novo conceito 
fisiopatológico para a insuficiência cardíaca - o modelo
neurohormonal (Fig.1) (1,18). Baseia-se em observações
experimentais, laboratoriais e clínicas de que muitos dos
sistemas neurohormonais estão activados na 
insuficiência cardíaca, contribuem para as anomalias
hemodinâmicas e condicionam as manifestações 
clínicas e o prognóstico da doença (19). Repercute-se 
inevitavelmente na definição da síndrome (Quadro I).
Os SNS e SRAA foram os primeiros alvos na 
investigação deste modelo. O aumento da norepinefrina e
da angiotensina II, resposta fisiológica à agressão cardía-
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ca tem, nesta fase inicial, uma função potencialmente
benéfica de adaptação cardiovascular. Tornou-se rapida-
mente evidente que a activação crónica do SNS e do
SRAA agrava e perpetua a doença a médio-longo prazo. 
Concentrações elevadas de norepinefrina e de
angiotensina II promovem vasoconstrição periférica e
retenção de água e sal, explicando os sinais e sintomas
de retenção hídrica. São capazes de mimetizar quadros
de insuficiência cardíaca em modelos experimentais e
têm efeitos deletérios directos nos miocitos e 
na circulação, independentemente dos efeitos 
hemodinâmicos (20-21). A activação neurohormonal 
mantida explica o agravamento progressivo, insidioso,
da doença, anos após a noxa inicial, independentemente
da existência de novas agressões, assim como a 
consistência do fenótipo da síndrome, independente-
mente da sua etiologia. Esta percepção modificou 
drasticamente o manejo da insuficiência cardíaca. 
Os resultados benéficos dos grandes estudos levados a
cabo no final da década de 80 e anos 90 com inibidores
da enzima de conversão da angiotensina (i-ECA), 
bloqueadores adrenérgicos, inibidores da aldosterona e,
mais recentemente, com antagonistas dos receptores
AT1 da angiotensina II (ARA II), vieram consolidar a
validade deste modelo neurohormonal (22-41). 
Comprovou-se em modelos animais e humanos, que
antagonizar as neurohormonas previne a lesão
miocárdica e promove a regressão da remodelagem
ventricular (22,23,36-41).
Poder-se-iam atribuir os efeitos benéficos dos i-ECA às
suas propriedades vasodilatadoras periféricas recaindo
no modelo cardiocirculatório. Contudo, a evidência
mostra que o bloqueio neurohormonal é o mecanismo
determinante de acção destes fármacos e os resultados
do V-HeFT II apoiam esta teoria. Os doentes com 
insuficiência cardíaca crónica medicados com enalapril,
fármaco com efeitos hemodinâmicos e neurohor-
monais, obtiveram uma diminuição da mortalidade a
longo prazo claramente superior à obtida com a 
associação de hidralazina com dinitrato de isossorbido,
esta com efeitos exclusivamente hemodinâmicos. Só o
enalapril foi capaz de diminuir os níveis séricos de
norepinefrina e os doentes que mais beneficiaram do
fármaco foram aqueles que tinham maior activação
neurohormonal no início do estudo (42). 
Os estudos com inotrópicos também suportam 
indirectamente o modelo neurohumoral. Enquanto que

os novos inotrópicos (inibidores da fosfodiesterase,
beta-agonistas) aumentaram a mortalidade dos doentes
com insuficiência cardíaca em estudos aleatorizados,
controlados com placebo, o estudo DIG (Digitalis
Investigation Group trial) mostrou que o tratamento
prolongado com digoxina, tendo um efeito neutro na
mortalidade, diminui de forma significativa a 
morbilidade (43-45). É consensual a atribuição dos efeitos
benéficos da digoxina na insuficiência cardíaca crónica,
à capacidade do fármaco antagonizar a activação
adrenérgica e do SRAA, efeito que não é partilhado
pelos outros inotrópicos (46-47).
A activação do SNS, estudada em modelos animais
desde os anos 50 - 60, demonstrou melhorar os vários
índices de disfunção cardíaca sistólica e diastólica, o
que levou ao desenvolvimento de fármacos como a
dopamina e a dobutamina para o tratamento da 
descompensação cardíaca aguda. Naquela fase do 
conhecimento, a utilização de bloqueadores adrenérgi-
cos no tratamento da insuficiência cardíaca, parecia
assim um paradoxo, pelo que foram fármacos 
contra-indicados no tratamento da doença, para 
gerações e gerações de clínicos. Foram necessárias
várias décadas para abalar este tabu (48). Só nos anos 90
vários estudos experimentais demonstraram que a 
activação prolongada do SNS é deletéria para o
coração. O excesso de norepinefrina aumenta o cálcio
intracelular contribuindo para a apoptose dos 
cardiomiocitos e danificando as proteínas contrácteis.
Promove alterações metabólicas que modificam a
expressão genética dos cardiomiocitos, alteram o 
interstício e perpetuam a remodelagem ventricular, com
progressiva disfunção cardíaca (49,50). As consequências
estruturais da exposição crónica ao excesso de 
norepinefrina são em tudo semelhantes às produzidas
pelo excesso de angiotensina II. 
O desenvolvimento do modelo neurohormonal coincide
com o reconhecimento da insuficiência cardíaca como
doença crónica. Demonstra-se que apesar da remissão
dos sintomas de fase aguda, as alterações histopato-
lógicas e a remodelagem cardíaca e vascular 
perpetuam-se, com consequente diminuição da 
qualidade e do tempo de vida dos doentes. A terapêuti-
ca da insuficiência cardíaca crónica tornou-se, por isso,
mais exigente. O principal objectivo terapêutico passou
a ser a diminuição da mortalidade e os antagonistas do
SRAA e do SNS assumiram-se como as pedras 
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angulares do tratamento.
Passados alguns anos, a experiência demonstra que, 
apesar do atraso conseguido na evolução da doença
com os antagonistas do SRAA e do SNS, estes 
fármacos estão longe de proporcionar aos doentes os
benefícios terapêuticos esperados, caso o modelo 
neurohormonal explicasse por completo a fisio-
patologia da insuficiência cardíaca. 
As curvas de sobrevida dos doentes tratados com
enalapril versus placebo, no braço de tratamento do
estudo SOLVD (Studies Of Left Ventricular
Dysfunction), começam a divergir aos seis meses de
tratamento, reflectindo a capacidade de, a curto prazo, o
enalapril influenciar o mecanismo da doença e impedir
a sua progressão. Entre os 18 e os 48 meses as curvas
tornam-se paralelas, sugerindo uma possível atenuação
dos efeitos benéficos do i-ECA, a longo prazo (51).
Foram observados aspectos semelhantes nas curvas de
sobrevida dos estudos aleatorizados com bloqueador
adrenérgico adicionada à terapêutica convencional com
i-ECA, reforçando a ideia de que a eficácia dos 
antagonistas neurohormonais se atenua com o passar do
tempo (52). Surgem várias razões explicativas, isoladas
ou em associação. A primeira e mais imediata é a
hipótese de não se obter uma inibição neurohormonal
completa, por as doses dos fármacos estarem limitadas
pelos seus efeitos adversos. Outra explicação possível é
a existência de múltiplas vias metabólicas alternativas
para a conversão da angiotensina I em angiotensina II,
nomeadamente as quimases tecidulares que, escapando
ao i-ECA, também poderão impedir a inibição comple-
ta do SRAA (53-54).
Estas observações fornecem base teórica para a 
investigação dos antagonistas dos receptores AT1 da
angiotensina II (ARAII), como alternativa ao i-ECA, na
procura de um bloqueio mais eficiente dos efeitos da
angiotensina II, independente da sua via de produção.
Vários estudos preliminares evidenciaram os efeitos
benéficos do bloqueio dos receptores AT1 da
angiotensina II, associado ou em alternativa aos i-ECA,
no comportamento hemodinâmico, tolerância ao 
exercício, modulação neurohormonal e remodelagem,
sem contudo conseguirem alterar significativamente a
mortalidade dos doentes. Mais recentemente, este grupo
farmacológico comprovou ser uma alternativa válida
para o tratamento dos doentes com insuficiência 
cardíaca crónica, quando intolerantes ao i-ECA (31,32).

Confirmou ainda a não inferioridade no tratamento da
insuficiência cardíaca aguda e da disfunção sistólica
pós-enfarte agudo do miocárdio (33). Contudo, não foi
possível, até hoje, demonstrar a esperada supremacia
dos ARA II sobre os i-ECA no tratamento da insuficiên-
cia cardíaca crónica, obrigando a repensar a fisiopatolo-
gia da síndrome e o mecanismo de acção dos fármacos.
Apesar do bloqueio neurohormonal ser o principal
mecanismo de acção dos i-ECA, tornou-se claro que
também elevam a concentração circulante da bradicini-
na. Os efeitos benéficos da bradicinina na insuficiência
cardíaca - vasodilatação periférica, acção antiprolifera-
tiva celular e redução da activação simpática - parecem
contribuir, de forma significativa, para os efeitos 
terapêuticos daqueles fármacos a longo prazo (55). Esta
potencial explicação para a não supremacia dos ARA II
sobre os i-ECA terá dado origem aos ensaios terapêuti-
cos com a associação de i-ECA com ARA II, 
procurando obter, em simultâneo, os efeitos da
bradicinina e de um maior bloqueio da angiotensina II.
Os benefícios da associação, ainda que significativos na
diminuição da morbilidade, foram escassos na
diminuição da mortalidade e restritos à insuficiência
cardíaca crónica, frustrando de alguma forma as expec-
tativas levantadas por este modelo fisiopatológico (33,34). 
A discrepância de resultados obtidos na insuficiência
cardíaca aguda versus crónica poderá dever-se às 
diferenças fisiopatológicas subjacentes às duas 
situações. À estimulação súbita e intensa do SRAA na
insuficiência cardíaca pós enfarte agudo do miocárdio,
contrapõe-se o estado de estimulação prolongada do
eixo na insuficiência cardíaca crónica, habitualmente
sob terapêutica crónica convencional com i-ECA e com
potencial “escape” da angiotensina. No primeiro caso, a
prescrição de novo, de um i-ECA ou de um ARA II,
poderá suprimir de forma eficaz o SRAA
hiperactivado, sem necessitar da associação de 
fármacos; no segundo, a adição de um ARA II poderá
proporcionar um bloqueio mais completo e clinica-
mente benéfico do SRAA.(30,56). A investigação 
farmacológica contribui assim para um maior conheci-
mento da fisiopatologia da síndrome (56). 
Os efeitos da aldosterona na patogénese da insuficiên-
cia cardíaca são há muito conhecidos. Os doentes com
insuficiência cardíaca podem ter concentrações 
plasmáticas de aldosterona 20 vezes superiores às dos
indivíduos saudáveis, devido à hiper-estimulação do
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SRAA concomitantemente com a diminuição da 
depuração hepática da neurohormona. As concen-
trações plasmáticas de aldosterona correlacionam-se
com a mortalidade da síndrome (57). Muitos dos seus
efeitos na insuficiência cardíaca estão relacionados com
a produção e actividade local da aldosterona no 
miocárdio e a nível vascular, independentemente da sua
produção supra-renal e da sua actividade renal. 
A aldosterona está intimamente relacionada com o
aumento da fibrose miocárdica e, no contexto de 
desequilíbrio iónico, com a ocorrência de arritmias
fatais (58,59). A contribuição para a disfunção endotelial e
para a diminuição da sensibilidade dos baroreceptores,
são efeitos mais recentemente reconhecidos da 
aldosterona, na insuficiência cardíaca (60). Foi inicial-
mente subestimada como potencial alvo terapêutico.
Assumiu-se que o uso sistemático do i-ECA para o
tratamento da síndrome levaria à diminuição concomi-
tante da aldosterona circulante. Com a evolução do 
conhecimento demonstrou-se que, à diminuição aguda
da concentração plasmática de aldosterona obtida 
imediatamente após a instituição do i-ECA se segue, a
médio-longo prazo, um novo aumento da neurohor-
mona, fenómeno apelidado de escape da aldosterona (61-

65). O mecanismo exacto pelo qual a concentração 
plasmática de aldosterona aumenta durante o tratamen-
to com i-ECA ainda não é claro. O fenómeno de escape
da aldosterona tem sido objectivado mesmo na ausência
de escape da angiotensina II (62,65). Os níveis de 
aldosterona também se mantêm elevados nos doentes
tratados com i-ECA e ARA II em associação e 
independentemente da concentração circulante de
angiotensina II, sugerindo que possam existir outras
vias de produção da aldosterona (63,64). O escape da 
aldosterona por sua vez promove, por um mecanismo
de retro-estimulação, maior libertação de angiotensina
II e a produção de ECA ao nível vascular (66). 
A hipercaliemia e o aumento do ACTH são outros
potenciais estímulos para a secreção de aldosterona nos
doentes tratados com i-ECA e ARA II (66). 
Desenhava-se assim um novo alvo terapêutico. 
O estudo RALES (Randomized Aldactone Evaluation
Study) confirmou o efeito benéfico da espironolactona
no tratamento da insuficiência cardíaca crónica, classes
III e IV da NYHA e a sinergia do antagonismo directo
da aldosterona com aos restantes moduladores 
neurohumorais utilizados no tratamento da 

síndrome (67). Mais recentemente, o estudo EPHESUS
(Eplerenone in Heart Failure post Myocardial
Infarction) demonstrou os benefícios da eplerenona, no
tratamento da insuficiência cardíaca pós-enfarte agudo
do miocárdio (68). A investigação subsequente confirma
o papel dos antagonistas da aldosterona na fibrose
miocárdica, na disritmia e na morte súbita (69). Melhoram
a disfunção endotelial e a fibrinólise endógena, 
diminuem a fibrose, a hipertrofia ventricular e 
promovem a regressão da remodelagem ventricular
(40,41,69-71). Influenciam de forma benéfica o balanço
autonómico, a variabilidade da frequência cardíaca e o
equilíbrio  electrolítico (35).

Contudo e apesar dos avanços terapêuticos, a mortali-
dade dos doentes com insuficiência cardíaca persiste
elevada sugerindo que a fisiopatologia da síndrome
ainda não se esgote neste modelo fisiopatológico. Os
antagonistas do SRAA e os bloqueadores adrenérgicos
não antagonizam de facto, todas as substâncias 
neurohumorais biologicamente activas e com efeitos
deletérios na progressão da doença. As concentrações
séricas de várias citoquinas - factor de necrose tumoral
alfa (TNF-alfa), interleucinas 1‚ (IL-1), 6 (IL-6), 
8 (IL-8) - quemocinas leucocitárias e metalopro-
teinases, entre outros mediadores locais e sistémicos da
inflamação e da resposta imunitária, também estão 
elevadas na insuficiência cardíaca, independentemente
do seu tipo ou etiologia. Correlacionam-se com a 
gravidade do quadro clínico e condicionam o prognós-
tico da síndrome (72-77). Para além do miocárdio, vários
outros órgãos, como o pulmão e o fígado, e células,
incluindo leucocitos, plaquetas, macrófagos tecidulares
e células endoteliais, contribuem para a inflamação (72,76).
Em modelos animais e humanos o TNF-alfa também
mostrou ser capaz de reproduzir quadros típicos de
insuficiência cardíaca (77-80). Estas observações estão na
origem de um modelo imuno-inflamatório complemen-
tar para a síndrome (Fig.1). 
Os mecanismos que causam e perpetuam o estado 
pró-inflamatório na insuficiência cardíaca são mal 
conhecidos. Têm sido sugeridos a estimulação pela
endotoxemia a partir da flora intestinal nos períodos
edematosos, a hipoxemia, a isquemia, o stress 
oxidativo, a sobrecarga hemodinâmica, a activação dos
receptores da imunidade inata (72,81,82). Não se excluem
mutuamente, podendo co-existir e potenciar-se. A
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hiperactivação dos SRAA e SNS também contribui para
perpetuar a inflamação na insuficiência cardíaca 
crónica (83,85). 
As citoquinas pró-inflamatórias activam as metalopro-
teinases, que degradam a maior parte das componentes
da matriz extracelular, estrutura que sustenta os 
miocitos, fibroblastos e células endoteliais numa rede
que favorece a sinalização intercelular (86,87). No coração
doente, o aumento e a activação das metaloproteinases
da matriz é responsável pelas alterações na quantidade,
tipo, estabilidade e organização das fibras de colagéneo,
com desregulação da matriz extracelular e fibrose
miocárdica (88,89). As citoquinas também induzem 
disfunção contráctil, apoptose, dilatação ventricular,
hipertrofia dos cardiomiocitos e consequente remode-
lagem ventricular (89-94). Têm ainda consequências
patológicas a nível sistémico, em vários outros orgãos 
e tecidos, induzindo a disfunção endotelial, a caquexia
e a anemia, comorbilidades frequentes da síndro-
me (93,95-101). Contribuem definitivamente para a 
progressão da doença e perpetuam o ciclo vicioso que é
a insuficiência cardíaca (Fig. 2). Porque as citoquinas
são activadas predominantemente nas fases mais
evoluídas da doença, acredita-se que a activação do sis-
tema imuno-inflamatório, mais do que causa desen-
cadeante, possa assumir o papel de mediador da pro-
gressão da doença (101).
Por mais lógica e promissora que pareça a investigação
de fármacos capazes de antagonizar a imunoactivação e
a inflamação inapropriadas, os resultados dos ensaios

com antagonistas do TNF-alfa foram desconcertantes
(102-104). O insucesso terapêutico não significa todavia o
fim do modelo imuno-inflamatório na insuficiência
cardíaca. Indicia provavelmente um conhecimento
incompleto dos mecanismos subjacentes ao desequi-
líbrio imuno-inflamatório e a necessidade de mais
investigação nesta área. 
O desequilíbrio entre os sistemas vasoconstri-
tores/retentores de sódio, precocemente activados,
como mecanismo de adaptação ao baixo débito 
cardíaco e a resposta vasodilatadora/natriurética de 
outros produtos biologicamente activos é uma constante
que se perpetua na insuficiência cardíaca crónica. 
O predomínio dos agentes vasoconstritores/retentores
de sódio tem efeito deletério, facilita a remodelagem 
ventricular e vascular e agrava os sintomas e sinais
associados à síndrome.
De entre os mediadores da resposta vasodilata-
dora/natriurética sobressaem o óxido nítrico, as
prostaglandinas e os peptídeos natriuréticos cardíacos.
Os múltiplos efeitos fisiológicos destes últimos no 
sistema cardiovascular têm sido alvo de extensa 
investigação, na última década. São vasodilatadores
potentes, promovem a diurese e a natriurese e 
contrariam vários dos mecanismos responsáveis pela
remodelagem cardíaca e vascular. 
O principal estímulo para o aumento da concentração
plasmática dos peptídeos natriuréticos é a sobrecarga de
volume e o stress de parede das cavidades cardíacas.
São contudo mal conhecidas as interacções entre os

1933 Situação na qual o coração não consegue expelir adequadamente o seu conteúdo. Lewis (191).

1950 Situação em que o coração não consegue assegurar uma circulação adequada às necessidades do organismo, apesar de uma pressão
de enchimento satisfatória. Wood (192).

1980 Estado fisiopatológico no qual uma anomalia da função cardíaca é responsável pela incapacidade do coração bombear o sangue com
uma frequência adequada às necessidades metabólicas dos tecidos. Braunwald (193).     

1985 Uma síndrome clínica causada por uma anomalia cardíaca e reconhecida por um padrão de resposta hemodinâmica, renal, e neuro-
hormonal específico. Poole-Wilson (194). 

1988 Uma síndrome na qual a disfunção cardíaca se associa a uma tolerância ao esforço reduzida, elevada incidência de arritmias 
ventriculares e esperança de vida diminuída. Cohn (195).

1995 Disfunção ventricular, sintomas ou sinais de insuficiência cardíaca (presentes ou passados) e sob tratamento (com resposta favorável) (196,167).

2006 Doentes com sintomas típicos (dispneia, cansaço e retenção hídrica) e doseamento de BNP elevado. Thomas (108).

Quadro I:  Algumas definições propostas para a insuficiência cardíaca de acordo com a evolução dos modelos fisiopotológicos e de disfunção
cardíaca.
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peptídeos natriuréticos, o sistema imuno-inflamatório e
os vários sistemas neurohumorais. Os peptídeos 
antagonizam os sistemas vasoconstritores, incluindo o
SNS e o SRAA, endotelinas, citoquinas e vasopressina.
Estes, por sua vez, contribuem para uma maior 
estimulação dos peptídeos natriuréticos cardíacos, à
medida que a insuficiência cardíaca se agrava (105-107). A
investigação rápida destas neurohormonas e a sua
importância como marcadores de função cardíaca
levaram alguns autores a propor uma nova definição da
insuficiência cardíaca, baseada nos sintomas e no
doseamento de peptídeos natriuréticos (Quadro 1) (108).
Inesperadamente, a investigação e os ensaios clínicos
com moléculas capazes de simultaneamente antagoni-
zarem a acção vasoconstritora do SRAA e potenciarem
os efeitos vasodilatadores dos peptídeos natriuréticos,
bem como os peptídeos natriuréticos sintéticos como o
nesiritide, tiveram resultados decepcionantes ou 
controversos no tratamento da síndrome (109,110). 

O mau prognóstico da insuficiência cardíaca 
mantem-se, apesar do conhecimento crescente sobre a
fisiopatologia da síndrome, o mecanismo de acção dos
fármacos e os seus efeitos terapêuticos. Torna-se por
demais evidente que o desenvolvimento, progressão e
perpetuação da síndrome dependem da complexa 
interacção entre todos estes e provavelmente outros 
sistemas e mecanismos fisiopatológicos menos 
conhecidos. 
Alguns autores defendem que a remodelagem cardíaca
e vascular possa perpetuar-se de forma autónoma e 
promover a progressão da doença, apesar do bloqueio
farmacológico neuro-humoral, conceito fisiopatológico
que se traduz no paradigma da irreversibilidade da 
insuficiência cardíaca (Fig 2). 
Desponta assim outro campo de investigação, o das
estratégias não medicamentosas capazes de antagonizar
a remodelagem ventricular (Fig.1) (91,111).
O conhecimento nesta área ainda está longe de ser 
completo. Não existe uma definição simples e 
consensual de remodelagem. O conceito foi descrito,
provavelmente pela primeira vez, por Hochman e
Bulkley em 1982 para caracterizar as alterações 
observadas na periferia da zona de enfarte induzido em
ratos. O termo foi posteriormente consagrado para
descrever as alterações miocárdicas que ocorrem nas
zonas remotas ao enfarte agudo do miocárdio (112,113). Foi

finalmente generalizado e usado em vários outros 
contextos da doença cardiovascular, com significados
nem sempre sobreponíveis. Uma proposta de consenso,
à luz dos conhecimentos actuais, define a remodelagem
como um conjunto de alterações moleculares, celulares,
intersticiais e do genoma, que se manifestam 
clinicamente por modificações na dimensão, geometria
e função do coração quando submetido a uma noxa
cardíaca (114). A hipertrofia, a isquemia, a necrose celular
e a apoptose são mecanismos fisiopatológicos determi-
nantes no processo da remodelagem. As alterações dos
miócitos são a componente mais conhecida, mas o
interstício, o colagéneo, os fibroblastos e a vasculatura
coronária participam activamente (93). O processo de
remodelagem acompanha-se de uma reprogramação da
expressão genética das células cardíacas com activação
de genes fetais que codificam as proteínas envolvidas
na contracção e no metabolismo do cálcio (115-117).  Esta
reprogramação correlaciona-se com a perda de função
cardíaca; pelo contrário, a melhoria da função, em
resposta à terapêutica farmacológica ou à implantação
de mecanismos de assistência ventricular, normaliza a
expressão genética das células cardíacas (118-123). 
Também a ressincronização ventricular com pacemaker
uni ou biventricular, em doentes com dissincronia ven-
tricular electromecânica criteriosamente seleccionados,
provou diminuir a regurgitação mitral funcional, 
reverter a remodelagem cardíaca, melhorar a função
sistólica, a qualidade de vida e a sobrevida dos doentes
(124-132). Pouco sabemos ainda sobre as alterações induzi-
das a nível molecular pela dissincronia ventricular.
Existe alguma evidência de que a ressincronização
possa reduzir o volume do colagéneo do interstício, os
níveis circulantes de citoquinas (TNF alfa) e a apoptose,
contrariando assim a remodelagem ventricular (133). É
provável que  a normalização da expressão genética dos
cardiomiocitos também esteja subjacente a este 
processo. O processo de remodelagem cardíaca poderá
assim ser visto, em grande parte, como um 
problema transcripcional e a normalização da expressão
genética dos cardiomiocitos representa um alvo 
diagnóstico e terapêutico extremamente promissor,
ainda por explorar (134).
Vários dos sistemas implicados na insuficiência 
cardíaca ostentam, também eles, variantes genéticas
que condicionam o risco, a evolução fenotípica da 
síndrome e a sua terapêutica. De entre eles salientamos
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o papel do polimorfismo genético do sistema 
renina-angiotensina, dos receptores adrenérgicos, da
endotelina, das citoquinas nomeadamente do TNF-alfa,
do óxido nítrico, das metaloproteinases e provavel-
mente dos peptídeos natriuréticos cardíacos que fazem
da genética um campo incontornável de investigação,
na insuficiência cardíaca (Fig 1) (135).
Outra estratégia para combater a remodelagem, em fase
de intensa investigação, é a da reparação celular.

Julgava-se até muito recentemente que o coração 
adulto não teria qualquer capacidade regenerativa. Em
2003 vários grupos diferentes de investigadores demons-
traram a existência, no coração adulto, de nichos de
células indiferenciadas, pluripotenciais - células progeni-
toras/stem cells. Ainda que em pequeno número, 
conseguem diferenciar-se em cardiomiocitos, células
musculares, vasculares e/ou células endoteliais.
Diferem pelo padrão de expressão genética que exibem

B: MODELO DE PROGRESSPROGRESSÃO TEMPORALÃO TEMPORAL DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

A: O PARADIGMA DA IRREVERSIBILIDADEIRREVERSIBILIDADE DA INSUFICI DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACAÊNCIA CARDÍACA

Remodelagem
ventricular e vascular

Dilatação

Disfunção cardíaca

Insuficiência
muscular

Insuficiência
da bomba

Insuficiência Cardíaca
Terminal

MORTE

Disfunção endotelial
cardíaca e vascular
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e imuno-inflamatória

DISFUNÇÃO SISTÓLICA da BOMBA MUSCULAR
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Figura 2: Modelos de progressão de insuficiência cardíaca A: fora do domínio do tempo, não contempla a disfunção diastólica isolada  B: no
domínio do tempo (adaptado de Brutsaert DL153) 
IC: insuficiência cardíaca; FEVE: fracção de ejecção do ventrículo esquerdo; CV: cardiovascular.
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e pelo seu potencial de diferenciação (136-139).
Desconhece-se ainda porque é que não procedem
expontaneamente à regeneração miocárdica em situ-
ações de agressão, tal como a maneira mais adequada
de as induzir a fazê-lo. 
Vários tipos de populações celulares indiferenciadas -
stem cells da medula óssea, mesenquimatosas, 
embrionárias e do musculo estriado - têm vindo a ser
implantadas na área da cicatriz miocárdica (136-141).
A investigação experimental, tal como os estudos 
piloto em humanos, ainda que com resultados algo 
discrepantes objectivaram, na sua maioria, uma 
melhoria da função ventricular com reversão da 
remodelagem. (141-145). Desconhece-se qual o factor mais
benéfico na transplantação células, se a diferenciação
das células indiferenciadas em cardiomiocitos capazes
de substituir a massa celular necrosada, se a capacidade
contráctil própria das células musculares estriadas que
não terão a capacidade de se diferenciarem em 
cardiomiocitos, se a capacidade de diferenciação de
algumas destas células em células endoteliais e 
vasculares (141,146). A neoangiogénese melhora a 
vascularização da área comprometida e acompanha-se
da libertação de múltiplos factores que por acção 
parácrina, parecem favorecer a integridade da matriz
extracelular e promover a regeneração miocárdica,(77,147-151).
Este é considerado um aspecto determinante no 
processo de transplantação celular que, apesar dos muitos
problemas ainda por resolver, poderá vir num futuro
próximo, a revolucionar a terapêutica cardiovascular.
Acreditamos que a médio-longo prazo, a engenharia
molecular e genética nos traga grandes aportes para o
diagnóstico e tratamento da síndrome (151, 152). Na última
década, uma intensa investigação nestas áreas, tem
procurado completar os modelos explicativos da 
insuficiência cardíaca e fornecer novos alvos 
diagnósticos e terapêuticos, para um manejo a cada dia
mais adequado da insuficiência cardíaca.

EVOLUÇÃO DOS MODELOS E ÍNDICES 
DE DISFUNÇÃO CARDÍACA

“Cardiac dysfunction in heart failure: the cardiologist’s
love affair with time”.

Brutsaert DL. 2006 (153)

Tal como os modelos fisiopatológicos, também os 
modelos e índices de disfunção cardíaca, determinantes
para o diagnóstico da síndrome, têm vindo a evoluir.
Modificam-se em consonância com a aquisição dos
novos conhecimentos, oriundos da investigação básica,
experimental e clínica, a par e passo com as novas 
técnicas de diagnóstico.
Numa perspectiva histórica, assistimos à evolução em
paralelo de três escolas com conceitos diferentes de
função e disfunção cardíaca: o coração visto como um
sistema hidráulico (input-output), como bomba 
hemodinâmica compressora e finalmente como bomba
muscular (Quadro II)(153). 
Todas elas algo redutoras, são complementares em
muitos aspectos. Contribuem para o esclarecimento da
fisiopatologia da insuficiência cardíaca e originaram
várias medições e inúmeros índices de função cardíaca
no domínio do espaço e do tempo. É neste último 
aspecto que diferem fundamentalmente as três correntes
de pensamento (Quadro II) (153).
Muitos desses índices, obtidos por ecocardiografia,
exame hemodinâmico ou ventriculografia isotópica,
continuam a ser usados na prática clínica, até hoje.
Técnicas mais modernas de diagnóstico, como o
Doppler tecidular e a ressonância magnética cardíaca,
permitem actualmente avaliar de forma mais precisa a
função cardíaca, nomeadamente a chamada sístole 
muscular, com muitas vantagens para a compreensão da
fisiopatologia da função cardíaca, do diagnóstico e da
evolução clínica da síndrome (154,155).
Da primeira escola de pensamento emergem as curvas
de Starling e, posteriormente, na década de 50, as 
curvas de função ventricular de Sarnoff e Mitchell, que
equacionam a função ventricular, ou a capacidade do
ventrículo esquerdo bombear o sangue para a periferia,
exclusivamente no domínio do espaço (156-159). Desde a
introdução do cateter de Swan-Ganz em 1970, a moni-
torização hemodinâmica invasiva à cabeceira do
doente, curvas e índices que delas derivam tornaram-se
rotina na maioria das unidades coronárias e/ou 
de cuidados intensivos (Quadro II). Anos após o 
entusiasmo inicial, é hoje consensual que apenas 
serão úteis numa minoria de doentes, criteriosamente 
seleccionados, na fase aguda da insuficiência 
cardíaca (160,161).
Da segunda teoria, a do coração visto como bomba
hemodinâmica compressora, emergem as curvas de
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pressão-volume ventricular, também elas valorizadas
no domínio do espaço. 
A partir do final dos anos 50 surge, com Rushmer e col.,
a percepção de que o contínuo espaço-tempo é um 
factor determinante do movimento cíclico do coração
como bomba (162,163). Deste conceito surgem numerosas
medições das quais derivam múltiplos índices de
desempenho cardíaco, quer no domínio do espaço, quer
no domínio do tempo (Quadro II).
De entre todos eles, a fracção de ejecção ventricular
esquerda, totalmente independente do tempo, é o
parâmetro que se afirma e persiste ao longo dos anos,
como o mais sensível para quantificar a função sistóli-
ca ventricular. Enquanto a fracção de ejecção ventricu-
lar estiver preservada todos os outros índices de função
hemodinâmica ventricular também estarão normais (164).
Sendo verdadeira e facilmente apreendida pelos 
clínicos, esta afirmação não equivale a dizer que a
fracção de ejecção ventricular seja o melhor índice de
função sistólica ventricular. 
Nos anos 60 pela primeira vez, foi dada especial ênfase
à componente muscular da sístole ventricular. As
atenções viraram-se para a fase de relaxamento 
ventricular, através da modulação da qual o ventrículo
normal ou submetido a stress consegue variar o seu
desempenho, sístole a sístole (153,165). 
Só nos anos 80 é que o conceito da não uniformidade
contráctil do musculo cardíaco, descrito por Lewis e
Rothchild em 1915, foi valorizado e reconhecida a sua
importância no desempenho ventricular (165, 166).
Estudos morfológicos transmurais demonstram que o
músculo cardíaco não é uniforme na sua morfologia e
função. Incorpora, nas suas diferentes camadas, fibras
musculares cardíacas com orientação e ângulos 
diferentes. Enquanto que na camada intermédia as
fibras miocárdicas estão dispostas circunferencialmente
e contribuem fundamentalmente para a contracção 
radial do ventrículo constituindo a chamada bomba
hemodinâmica, as fibras musculares epicárdicas e
sobretudo sub-endocárdicas, dispõem-se de forma 
longitudinal, formando com as anteriores um ângulo de
cerca de 80º. Contribuem fundamentalmente para o
encurtamento longitudinal da câmara ventricular 
aquando da contracção cardíaca, a chamada sístole
muscular (153). Estes aspectos morfológicos explicam o
movimento fisiológico de rotação / contra-rotação do
coração durante a sístole.

A avaliação da função longitudinal, por ecocardiografia
em modo M e Doppler tecidular, bem como os novos
métodos de imagem - o speckle tracking e a 
ressonância magnética cardíaca - demonstram que os
doentes com insuficiência cardíaca e fracção de ejecção
ventricular preservada já apresentam disfunção sistólica
longitudinal. Nesta fase, as fibras miocárdicas da cama-
da intermédia compacta do músculo cardíaco, 
radialmente orientadas, compensam a disfunção 
sistólica muscular das fibras longitudinais suben-
docárdicas, induzindo transitoriamente uma fracção de
ejecção ventricular normal ou até elevada. A fracção de
ejecção ventricular não será assim o parâmetro mais
sensível para avaliar a disfunção sistólica ventricular
global, sobretudo nas fases mais precoces da doença
(153,154,167-174).
Parece não haver bases fisiopatológicas para dico-
tomizar a síndrome em insuficiência cardíaca por 
disfunção sistólica e insuficiência cardíaca com função
sistólica preservada, como se de duas entidades
nosológicas diferentes se tratasse quando, na realidade,
poderão representar apenas dois fenótipos diferentes,
extremos, da evolução no tempo de uma mesma 
entidade (Fig. 2) (153,174). 
A existência de duas entidades clínicas diferentes impli-
caria uma distribuição binária da fracção de ejecção na
população em geral. Pelo contrário, os grandes estudos
epidemiológicos e ensaios terapêuticos confirmam a
distribuição unimodal da fracção de ejecção ventricular
na população com insuficiência cardíaca (175-177). 
Os defensores da dicotomização da síndrome argumen-
tam com diferenças estruturais. Os doentes com 
insuficiência cardíaca e disfunção diastólica têm
hipertrofia ventricular esquerda concêntrica enquanto
que os que têm fracção de ejecção deprimida exibem
hipertrofia excêntrica (178,179). A nível da ultra-estrutura do
miocárdio, o diâmetro das cardiomiócitos é em média
superior, em cerca 50%, nos doentes com disfunção
diastólica, mas existe uma grande sobreposição entre as
duas situações. A tensão dos cardiomiócitos em repouso
será maior, contribuindo para a rigidez da parede
miocárdica, e a densidade dos microfilamentos também
será mais elevada (179,180). As proteínas do citoesqueleto
exibem isoformas diferentes, tendendo a expressão da
titina para uma isoforma mais complacente na 
disfunção sistólica e mais rígida na disfunção 
diastólica (179, 181-183). Na disfunção diastólica haverá uma
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Lei de Poiseuille
F(DC) = (Part – Pven)/R

Lei de Bernouilli
Princípio da diluição de Fick

FLUXO DE PRESSÃO-
VOLUME ventricular

Lei de Laplace

FORÇA-VELOCIDADE-
COMPRIMENTO-TEMPO

Força-Frequência; Intervalos 
de tempo; Relaxamento 

dependente da carga; Sucção;
Função regional; Ausência de uni-

formidade

HARVEY
STARLING

GUYTON               SARNOFF
SWAN-GANZ

FRANK (1985); STARLING (1914)
WIGGERS (1883-1963)

KATZ (1897-1973) 

(-) TEMPO      (+) TEMPO
SARNOFF       RUSHMER

ABBOTT-MOMMAERTS (1959)
SONNENBLICK (1962)

Braunwald, Ross, Parmley, Covell,
Brady, Blinks, Jewell, Gaasch,

Chatterjee, Katz A., Henderson,
Brutsaert et al.

- débito cardíaco (DC)
= Volume de ejecção (VEj) X FC

- pressão arterial (PA)
- resistência periférica (R)
- elastância arterial (Ea)
- trabalho sistólico (SW) = PA X VEj
- PCWP (PTDVE)
- SW vs PCWP ( PTDVE)
(curva de função ventricular)

(-) TEMPO
- curvas de PRESSÃO-VOLUME ventricular
-  stress - strain da parede ventricular 
(Lei de Laplace)
- VTDVE; VTSVE; MVE
- razão IMVE/ VTSVEi
- razão PTDVE/ VTDVE
- fracção de ejecção VE (FEVE) =
(VTDVE –  VTSVE)/ VTDVE
- précarga recrutável para SW = SW vs
VTDVE (curva de função ventricular)
- elastância (Emax; Ees; Ed)
- PA sistólica vs DTDVE 
- razão E/A por Doppler transmitral;
diâmetro auricular esquerdo

(+) TEMPO
- dP/dt máximo (+); dP/dt máximo (-); tau
- taxa de FEVE; reserva VE
- variação temporal da elastância 
- intervalos de tempo sistólico; razão do
intervalo de tempo PEP/LVET
- impedância arterial
- TRIV por Doppler; velocidade máxima da
onda E e A do fluxo Doppler transmitral ;
tempo de desacelaração: td. 

I. CONTRACÇÃO
Contractilidade miocárdica ventricular

=?

II- RELAXAMENTO
- tempo para o início do relaxamento
[t-final ejecção]; t-(-)dP/dt; intervalos de
tempo por Doppler ou RMN)

III. UNIFORMIDADE
- rotação/contra-rotação ventricular
- torsão regional ventricular
- movimento do anel mitral
- velocidade E’ do movimento do anel mitral
- razão E/E’ em repouso e esforço 
(~ PTDVE)
- encurtamento  e velocidade longitudinal vs
radial 
- velocidade segmentar miocárdica:Em
- strain segmentar miocárdico
(~ FE regional)

- strain rate miocárdico
- perfil transmural do strain rate miocárdico
- diferenças nos intervalos de tempo regio-
nais ou segmentares, das velocidades máxi-
mas e strain

Quadro II: Evolução dos modelos de função cardíaca e alguns dos índices de desempenho cardíaco deles decorrentes, utilizados na prática
clínica (adaptado de Brutsaert DL (153)) 

A

B
ÍNDICES DE FUNÇÃO CARDÍACA NO DOMÍNIO DO TEMPO: (+) TEMPO  

E FORA NO DOMÍNIO DO TEMPO: (-) TEMPO

MODELO
HIDRODINÂMICOI 

(Sistema cardiovascular)

BOMBA DE 
COMPRESSÃO

HEMODINÂMICAII

(Ventrículo)

BOMBA MUSCULARIII 

(Tecido miocárdico)
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menor degradação da matriz, por down-regulation das
metaloproteinases e up-regulation dos inibidores das
mesmas, enquanto que na disfunção sistólica o compor-
tamento é inverso (184,185). Os autores reconhecem todavia
que os estudos sobre a ultraestrutura miocárdica são
escassos e podem não ter incluído doentes representa-
tivos das entidades em avaliação (179, 186). Por outro lado,
também é possível que as diferenças observadas não
sejam expecíficas dos fenótipos extremos da doença,
mas antes se misturem ao longo da evolução de 
síndrome, sendo a maioria dos doentes híbridos dos
dois extremos.
Este novo modelo de insuficiência cardíaca onde uma
variedade de fenótipos, praticamente sempre uma 
mistura de disfunção sistólica e de disfunção diastólica,
formam um contínuo de uma mesma doença, obriga a
repensar os critérios de diagnóstico e a própria
definição da síndrome (153,174,186). 

Este modelo de insuficiência cardíaca suscita-nos uma
nova questão: quais os factores que determinam os
diferentes fenótipos? Alguns autores defendem que a
idade avançada, o género feminino, a hipertensão 
arterial, a hipertrofia ventricular concêntrica, o exercí-
cio regular, a diabetes e outros factores metabólicos,
protegem os doentes da dilatação ventricular e da
remodelagem excêntrica, funcionando como modu-
ladores da doença (153, 174,186,187). Existiria assim um sem
número de fenótipos diferentes distribuídos ao longo do
espectro contínuo da disfunção e da insuficiência
cardíaca (Fig 2B).
Com base neste novo modelo e numa tentativa de
translação dos novos dados para a prática clínica, as

Associações de Insuficiência Cardíaca e de
Ecocardiografia da Sociedade Europeia de Cardiologia
acabam de propor um consensus para o diagnóstico da
disfunção diastólica. Propõem uma nova nomenclatura,
utilizando os termos insuficiência cardíaca com fracção
de ejecção normal - em vez de insuficiência cardíaca
com função sistólica normal -  e insuficiência cardíaca
com fracção de ejecção deprimida (188). Salientam contu-
do, prudentemente, que o dilema da existência de uma
ou de duas síndromes de insuficiência cardíaca não está
resolvido. Há claramente muito mais para descobrir e
aprender sobre este tema (189).

Na era pós genómica, da investigação à volta da trans-
plantação celular e do desenvolvimento rápido de novas
técnicas de imagem capazes de mostrar in vivo os fenó-
menos moleculares, já antecipamos o desenvolvimento
de uma quarta escola: aquela que vê o coração como uma
rede de inúmeras células de tipos diferentes - cardio-
miócitos, células endoteliais, fibroblastos, neurónios e
muitas outras - cuja função dependerá da sua composição
relativa e  da capacidade de intercomunicação (190). 
É nesta visão da função cardíaca a nível celular e
molecular que se enquadra, por exemplo, a imensa
investigação desenvolvida nos últimos anos em torno
dos peptídeos natriuréticos como marcadores 
fidedignos de função cardíaca e, mais recentemente
ainda, toda a investigação à volta da chamada reparação
ventricular por transplantação celular. 
Os diferentes modelos fisiopatológicos e de disfunção
cardíaca são certamente complementares, não se 
substituem uns aos outros e testemunham a complexi-
dade da síndrome. Resulta certamente do somatório de

A- Três conceitos fisiopatológicos do desempenho cardíaco: I- o ventrículo integrado num sistema hidráulico cardiovascular; II- o ventrículo
considerado como bomba hemodinâmica compressora, com o enfoque no cardiomiócito; III- o ventrículo considerado como bomba muscu-
lar, com especial enfoque na componente celular do miocárdio para além dos cardiomiócitos (células endoteliais, fibroblastos, …).
B-Índices de desempenho cardíaco mais habitualmente medidos e derivados dos diferentes conceitos fisiopatológicos. I- índices mais 
habitualmente obtidos por cateter de Swan-Ganz; II- índices de função global, registados no domínio do tempo ou fora dele; III- índices de
função sistólica global e segmentar. A investigação dos índices da fase de contracção do ciclo cardíaco, difíceis de definir in vivo, foi pratica-
mente abandonada, pelo contrário, as alterações do relaxamento sistólico e a não uniformidade, incluindo a disfunção sistólica ventricular 
longitudinal, estão presentes na maioria dos doentes com disfunção cardíaca sistólica e merecem cada vez mais a atenção dos investigadores
e dos clínicos.

DC: débito cardíaco; Part: pressão arterial; Pven: pressão venosa; FC: frequência cardíaca; PCWP: pressão capilar pulmonar de encravamen-
to; PTDVE: pressão telediastólica do ventrículo esquerdo; VTSVE: volume telessistólico VE; IMVE: índice de massa VE; VTSVEi: volume
telessistólico VE indexado à superfície corporal; PTDVE: pressão telediastólica VE; FEVE: fracção de ejecção VE; SW: trabalho sistólico;
PEP/LVET: razão entre o período de pré-ejecção e o tempo de ejecção VE; TRIV: tempo de relaxamento isovolumétrico; td: tempo de desa-
celeração; E: velocidade da onda inicial de enchimento VE (fluxo Doppler pulsado transmitral); E’: velocidade da onda inicial de relaxamen-
to miocárdico VE (perfil DT do anel mitral); FE: fracção de ejecção.
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múltiplas alterações biológicas, anatómicas, funcionais,
que interagem de forma complexa entre si e com os 
diferentes contextos genéticos e ambientais, durante um
período variável de tempo. 
Não nos surpreende que clínicos e investigadores
desenvolvam modelos cada vez mais complexos para
definir, diagnosticar e tratar a doença, na certeza porém,
de que cada novo modelo suscitará outros tantos
desafios de diagnóstico e terapêutica.
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Congestive heart failure represents a clinical 
syndrome whose symptoms and signs result from
different etiopathogenic and pathophysiological
mechanisms.
Diagnosing congestive heart failure remains mainly
a matter of accurate clinical methodology.
Therapeutical approaches to congestive heart 
failure require a profound knowledge of the 
behaviour of each system and mechanism involved
in the process, namely neurohumoral activation,

dysautonomia and endothelial responses, besides
renal, skeletical muscle, cardiac and pulmonary 
participation.
So, the treatment of congestive heart failure is
always multifactorial.
Preventing heart failure requires also an accurate
knowledge of those mechanisms, in order to apply
the most appropriate measures to stop vascular and
cardiac remodeling.

Heart Failure and the physician - towards
the XXI century

Fátima Ceia, Cândida Fonseca, A. Sales Luís

Summary
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“An evidence-based approach to the evaluations has
been applied including a grading of the evidence for
Recommendations. However, for the diagnosis, evi-
dence is incomplete and in general based on consensus
of expert opinions…  It was decided not to use evidence
grading in this part.”

ESC Guidelines for the diagnosis and 
treatment of chronic heart failure, 2005 (1)

A definição e os critérios convencionados para o 
diagnóstico de uma determinada doença reflectem o
nosso conhecimento da fisiopatologia e da etiopa-
togenia da mesma, num determinado momento. No
início, cada situação é descrita com base no seu espec-
tro clínico, tornando-se a definição e os critérios de
diagnóstico mais precisos à medida que vamos 
conhecendo melhor as suas causas, mecanismos de
evolução e consequências (2).
Nos últimos 20 anos, assistimos a uma verdadeira 
revolução da ciência médica, especialmente nas áreas
da biologia celular e molecular, com aplicação à 
cardiologia em geral e à insuficiência cardíaca em 
particular. Contudo, a evolução rápida dos modelos
fisiopatológicos e etiopatogénicos da insuficiência
cardíaca e da disfunção ventricular (Cap. I) têm tido
uma transposição lenta para a área do diagnóstico. 
Não existe uma definição consensual de insuficiência
cardíaca e os critérios de diagnóstico propostos pelas
Recomendações e Consensos internacionais pouco
têm evoluído na última década, apesar das múltiplas
revisões impostas pela investigação básica e experi-
mental e pela multiplicação dos ensaios clínicos (1,3-6).
A insuficiência cardíaca é uma área trabalhada por
investigadores, epidemiologistas, clínicos das várias
especialidades - medicina familiar, internistas  e 
cardiologistas - na comunidade e no internamento,
pelo que a comunicação se torna um pré-requisito
essencial para a eficiência dos cuidados prestados.
Será assim oportuno, ou mesmo exigível, que todos
nos refiramos aos mesmos doentes, obedecendo a um
mesmo algoritmo de diagnóstico (6).

Um maior conhecimento da etiopatogenia da insufi-
ciência cardíaca tem vindo a alargar o nosso conceito
da síndrome, acentuando o desafio na procura de uma
definição fidedigna e de critérios de diagnóstico 

consensuais para todo o espectro da doença. A evidên-
cia do contínuo entre os factores de risco cardiovascu-
lar e a síndrome, cuja morbi-mortalidade não cessa de
crescer, obriga a uma visão ainda mais alargada da
insuficiência cardíaca (7-10). As Recomendações
Americanas para o diagnóstico e tratamento da doença
propõem a definição mais abrangente; inclui desde os
doentes em risco à insuficiência cardíaca sintomática
dita refractária (3). Os critérios de diagnóstico propostos
não acompanham esta preocupação. Não especificam
métodos ou critérios objectivos, para o rastreio dos
doentes em risco ou para o diagnóstico das fases mais
precoces, ainda assintomáticas, da doença.
Na verdade, todos subscrevem a necessidade de se
estabelecerem critérios fidedignos, precisos, 
reprodutíveis e abrangentes para o diagnóstico da
insuficiência cardíaca, em todo o seu espectro, mas
nenhuma das propostas cumpre ainda, na íntegra, estes
requisitos.
Os critérios de diagnóstico habitualmente preconiza-
dos nas Recomendações internacionais e aceites como
base operacional de trabalho - a existência de sintomas
e sinais em repouso ou em esforço compatíveis com a
síndrome, em conjunto com a evidência objectiva de
disfunção cardíaca em repouso e, em caso de dúvida,
uma resposta adequada à terapêutica dirigida - são
algo redutores e não especificam quais os diferentes
critérios de disfunção cardíaca a utilizar, nem 
quantificam a gravidade da situação; nem sequer 
equacionam a possibilidade da disfunção cardíaca
ocorrer apenas em esforço (1,3-6,11).

Na prática, investigadores, epidemiologistas e clíni-
cos, têm usado ao longo dos anos critérios de diagnós-
tico variáveis (11).
Um dos problemas decorrente desta heterogeneidade
de critérios está bem patente nos resultados dos 
estudos epidemiológicos. Tal como referimos no 
artigo 3 - Epidemiologia da insuficiência cardíaca -,
os grandes estudos epidemiológicos relatam prevalên-
cias e incidências variáveis da insuficiência cardíaca,
provavelmente mais relacionadas com a definição e o
rigor dos critérios de diagnóstico utilizados do que
com diferenças reais entre as populações. 
Durante décadas, os estudos epidemiológicos diagnos-
ticaram a insuficiência cardíaca por critérios 
exclusivamente clínicos. Posteriormente, cingiram-se
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à insuficiência cardíaca com disfunção sistólica 
ventricular, avaliada pela fracção de ejecção ventricu-
lar esquerda, subestimando em muito a verdadeira
prevalência e incidência da insuficiência cardíaca
global. O manifesto desconhecimento da extensão da
epidemia tem condicionado o planeamento dos 
cuidados e a alocação de meios técnicos e de verbas,
com prejuízo para os doentes e para a eficiência dos
Sistemas de Saúde.
Debatemo-nos, nós também, com dúvidas meto-
dológicas quanto aos critérios de diagnóstico a utilizar
quando, no fim da década de 90, perante a total 
ausência de dados epidemiológicos nacionais sobre a
insuficiência cardíaca, desenhámos o programa
EPICA (EPidemiologia da Insuficiência Cardíaca e
Aprendizagem).
O principal objectivo do estudo foi determinar a
prevalência global da insuficiência cardíaca sintomáti-
ca em Portugal, pelo que a prioridade foi estabelecer
critérios de diagnóstico que, cobrindo todo o espectro
da síndrome, cumprissem as Recomendações exis-
tentes, fossem exequíveis na prática clínica diária dos
Cuidados Primários de Saúde e seguissem a boa práti-
ca médica. A avaliação objectiva da insuficiência
cardíaca com fracção de ejecção normal (então chama-
da de insuficiência cardíaca com função sistólica
preservada) foi o principal desafio. Não havia, quando
desenhámos o projecto, qualquer Consenso ou
Recomendação quanto a critérios não invasivos de
diagnóstico para a disfunção diastólica ventricular no
ambulatório. O método padrão, o exame hemodinâmi-
co, por ser invasivo, não era aplicável aos estudos 
populacionais na comunidade. 
O programa EPICA foi dos primeiros estudos 
epidemiológicos populacionais a avaliar a prevalência
da insuficiência cardíaca global, utilizando critérios
ecocardiográficos objectivos simples e exequíveis na
comunidade, para o diagnóstico da insuficiência
cardíaca com função sistólica preservada. Discutimos
a metodologia no artigo 4 - Prévalence de l’insuffi-
sance cardiaque au Portugal - e os resultados nos
artigo 5 - Prevalence of chronic heart failure in
Southwestern Europe. The EPICA study - e artigo 6 -
Epidemiologia da insuficiência cardíaca em cuidados
primários na região autónoma da Madeira: o estudo
EPICA-RAM. Os índices indirectos de disfunção
diastólica que então definimos e utilizámos: o 

aumento da massa ventricular esquerda e a dimensão
da aurícula esquerda indexados à superfície corporal e
ao género, obtidos por ecocardiograma bidimensional,
o exame de imagem então exequível em 
grande escala na comunidade, continuam a ser 
utilizados na actualidade. O volume da aurícula
esquerda constitui contudo um parâmetro mais
fidedigno que a sua dimensão e a estes critérios 
deverão idealmente associar-se, segundo as mais
recentes Recomendações,  parâmetros de ecocar-
diografia-Doppler e tecidular bem como o doseamen-
to do peptídeo natriurético auricular do tipo B (Cap. IV) (12).
Conseguimos naquela fase, com poucos recursos e
seguindo a boa prática clínica, minimizar a confusão
de falsos negativos com verdadeiros casos de insufi-
ciência cardíaca, ainda que com função sistólica 
normal e com falsos positivos, que teríamos segura-
mente recrutado ao considerar como insuficiência
cardíaca diastólica todos os casos com clínica 
compatível e fracção de encurtamento normal 
(diagnóstico apenas por exclusão da disfunção 
sistólica) como proposto nas Recomendações do
American College of Cardiology / American Heart
Association (3).
O programa EPICA corrobora a necessidade de 
confirmar a suspeição clínica de insuficiência cardíaca
de forma objectiva e a elevada prevalência da 
insuficiência cardíaca com função sistólica 
preservada. Cerca de metade apenas dos doentes com
clínica compatível viram o diagnóstico confirmado
por critérios objectivos. 

A dificuldade em objectivar o diagnóstico da 
insuficiência cardíaca com fracção de ejecção normal
e por disfunção diastólica não se faz sentir apenas ao
nível da epidemiologia. Tem sido um problema parti-
lhado por investigadores e clínicos, com repercussões
claras no tratamento da doença. A inexistência de
Recomendações terapêuticas baseadas na evidência,
para a insuficiência cardíaca com fracção de ejecção
normal, reflecte a dificuldade em diagnosticar de
forma rigorosa e incluir estes casos em grandes estu-
dos farmacológicos. Só agora aparecem os resultados
dos primeiros ensaios nesta área, ainda sujeitos a
muitas críticas quanto aos critérios de diagnóstico uti-
lizados (13-15). O problema é agravado pelo facto deste
tipo de insuficiência cardíaca ser simultaneamente o
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que mais vai aumentar nos próximos anos, como
resultado do envelhecimento da população e aquele
para o qual existem menos orientações para diagnósti-
co e tratamento. 

Os especialistas em medicina familiar também 
partilham todas as dificuldades sentidas pelos 
epidemiologistas no diagnóstico da insuficiência
cardíaca na comunidade. Enfrentam todo o espectro da
doença, especialmente os doentes em risco de a virem
a desenvolver e as fases precoces, ainda assintomáti-
cas, cujo manejo é prioritário pois que da prevenção
primária e secundária agressiva e do diagnóstico e
tratamento precoce dependerá o debelar da epidemia (7-

10). 
A falta de uma definição simples e consensual da
doença dificulta a comunicação com o grande público,
pouco sensibilizado para a síndrome e para a sua
evolução maligna. É um aspecto determinante para a
prevenção primária e secundária da insuficiência
cardíaca (6).
O diagnóstico da disfunção cardíaca assintomática –
estadio B (3) - é especialmente preocupante por não
haver uma metodologia consensual e eficiente de ras-
treio; porque os estudos apontam para que haja pelo
menos tantos doentes com disfunção cardíaca assin-
tomática quanto sintomáticos (7,10); finalmente, porque
existem fármacos que comprovadamente atrasam a
progressão da doença ou revertem a remodelagem
ventricular, tornando-se anti-ético não os prescrever-
mos. 
Discutimos os problemas de diagnóstico da insuficiên-
cia cardíaca sintomática no ambulatório no artigo 7 -
Diagnosis of heart failure in primary care. Por
escassez de formação e/ou de informação, ou por difi-
culdade de acesso aos meios complementares de
imagem, os especialistas em medicina familiar 
confiam frequentemente no diagnóstico clínico da 
síndrome, que só se confirma objectivamente em cerca
de um terço a metade dos casos (16-17). O erro diagnósti-
co, por excesso ou por defeito, conduz à prescrição de
fármacos caros, com efeitos colaterais e adversos, a
doentes que deles não carecem e nega-os a outros que
deles beneficiariam.

Mas os problemas de diagnóstico da insuficiência
cardíaca não são apanágio do ambulatório. Apesar da

insuficiência cardíaca ser a primeira causa de interna-
mento nos Serviços de Especialidades Médicas após
os 65 anos e dos internamentos consumirem mais de
70% dos recursos gastos com a síndrome, poucos
esforços têm sido desenvolvidos, pelas várias enti-
dades competentes, sobretudo em Portugal, para 
melhorar ou reverter esta situação. 
O diagnóstico da insuficiência cardíaca no interna-
mento, tal como no ambulatório, carece muitas vezes
da confirmação objectiva da disfunção cardíaca em
repouso. Na Europa, no início do século XXI, apenas
66% dos casos incluídos num grande estudo observa-
cional de insuficiência cardíaca em doentes hospital-
izados, promovido pela Sociedade Europeia de
Cardiologia, tinham ecocardiograma (18). Entre nós, as
preocupações referentes às dificuldades de acesso à
ecocardiografia em tempo útil e à falta de pessoal e de
estruturas especializadas ficou bem patente nos resul-
tados do inquérito que realizámos sob a égide da
Sociedade Portuguesa de Cardiologia, artigo 8 -
Tratamento da insuficiência cardíaca em hospitais
portugueses: resultados de um inquérito. 
Os relatos de que a codificação hospitalar subestima a
prevalência da doença no internamento surgem cada
vez com maior frequência na literatura especializada.
O diagnóstico, sobretudo quando secundário, é 
sub-codificado à data da alta hospitalar. No artigo 9:
Validity of a discharge diagnosis of heart failure:
Implications of misdiagnosing, discutimos estes
aspectos a propósito da análise dos diagnósticos de
saída dos doentes com insuficiência cardíaca, interna-
dos no nosso Serviço, durante um período de seis
meses. Acreditamos que a codificação pouco
fidedigna subestima o peso da doença no internamen-
to e dificulta o planeamento dos recursos necessários e
a adjudicação de verbas, não só para o diagnóstico e
tratamento da insuficiência cardíaca em meio 
hospitalar, como para o desenvolvimento de progra-
mas estruturados capazes de assegurar a interface
entre o hospital e os Cuidados Primários de Saúde, na
área da insuficiência cardíaca. 
A continuidade de cuidados, os chamados cuidados de
transição entre o hospital e o ambulatório, são deter-
minantes para a qualidade dos cuidados prestados aos
doentes com insuficiência cardíaca, nomeadamente
àqueles que têm maior risco de reinternamento e são
um aspecto largamente subvalorizado entre nós (19).
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Concluímos, do acima exposto, que os problemas no
contexto do diagnóstico da insuficiência cardíaca têm
importantes consequências epidemiológicas e
económico-financeiras a nível do doente individual,
da planificação do Sistema Nacional de Saúde e para a
Saúde Pública. É premente uma definição precisa e
universal da síndrome e um acordo quanto a critérios
de diagnóstico consensuais, claros, objectivos, simples
e reprodutíveis para todo o espectro da insuficiência
cardíaca, para que possamos num futuro próximo
avaliar de forma correcta a extensão do problema,
organizar cuidados médicos eficientes e acessíveis a
todos e melhorar o prognóstico dos doentes numa
política imprescindível e inevitável de contenção dos
custos.

Finalmente, uma nota de prudência quanto aos
critérios de diagnóstico a utilizar nas várias áreas:
investigação, epidemiológica ou clínica. Subsistem
ainda hoje muitas dúvidas quanto aos melhores
critérios de diagnóstico a adoptar para os estudos 
epidemiológicos, nos ensaios terapêuticos e no doente
individual e parece lógico pensar que possam existir
algumas diferenças, de acordo com os objectivos.
Assim, enquanto que aos epidemiologistas interessam
testes de diagnóstico com elevada sensibilidade e
valor preditor negativo, de forma a incluírem nos 
estudos um máximo de casos, já aos investigadores
empenhados nos ensaios clínicos, interessa sobretudo
um diagnóstico de certeza pelo que privilegiam testes
com elevada especificidade e valor preditor positivo.
Por outro lado, os critérios de diagnóstico utilizados
nos grandes ensaios terapêuticos, com tendência para
incluir doentes com insuficiência cardíaca isentos de
comorbilidades, raros no dia-a-dia, fazem com que os
clínicos tenham dificuldades em reconhecer nos seus
doentes, mais idosos, mais mulheres, com múltiplas
comorbilidades, as indicações para as terapêuticas tes-
tadas nos referidos estudos. Estas dificuldades estão
por demais documentadas na literatura e são aspectos
relevantes também para a prática clínica diária.
Ainda na área da investigação, temos assistido recen-
temente a um amplo debate sobre como definir, de
forma consensual, o evento insuficiência cardíaca nos
grandes estudos epidemiológicos e farmacológicos,
nas diferentes áreas cardiovascular e não cardiovascu-
lar, de maneira a possibilitar a comparação de resulta-

dos no que à incidência, efeitos terapêuticos e adver-
sos diz respeito. A inconsistência da definição tem
obrigado a que, na maioria dos estudos, o evento insu-
ficiência cardíaca seja adjudicado por um endpoint
committee cujos critérios, ainda que utilizando
definições pré-estabelecidas, divergem de estudo para
estudo. Zannad e col. propõem agora uma definição e
critérios que pretendem ser consensuais (20). Na impos-
sibilidade de se estabelecer uma definição única, satis-
fatória para todos os tipos de ensaios, nas várias áreas
e especialidades, sugerem um conjunto de critérios
mínimos, estandardizados, a adoptar em todos os
casos, acrescidos de outros, mais específicos e 
adaptados aos objectivos dos vários tipos de estudos.
Assim, propõem como critérios mínimos consensuais:
a evidência de disfunção cardíaca objectiva (por 
métodos de imagem, doseamento de peptídeo 
natriurético cardíaco) e que o doente esteja sob 
medicação para a insuficiência cardíaca; que o evento
seja clinicamente significativo; que se insira na
evolução da doença; que seja aceitável para as 
entidades reguladoras. A hospitalização deve ser
incluída nesta definição. Estabelecem seguidamente
um conjunto de critérios/definições adicionais para o
diagnóstico do evento insuficiência cardíaca de novo
no indivíduo sem insuficiência cardíaca prévia incluí-
do em estudos de outras áreas ou especialidades; 
insuficiência cardíaca de novo no indivíduo sem 
insuficiência cardíaca prévia incluído em estudos de
insuficiência cardíaca; evento insuficiência cardíaca
em doentes com insuficiência cardíaca conhecida
incluídos em estudos da especialidade (20). Sugerem
que os investigadores adoptem, de acordo com os
objectivos dos estudos, o rigor desejado e as 
características das populações, as definições 
propostas, no seu conjunto ou em parte, devendo os
critérios considerado como mínimos, estandardizados,
ser adoptados em todos os casos (20). Só a uniformidade
de critérios de diagnóstico permitirá a correcta 
valorização dos dados da investigação e a translação
adequada para a prática clínica. 
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ABSTRACT

Heart failure (HF) has a major impact on healthcare
expenditure. Costs are largely due to hospitalisation.
The validity of a death/discharge diagnosis (DD) of HF
is largely unknown.
Aims: To assess the validity of DD of HF and the
impact of misdiagnosing. 
Methods: A retrospective study of case notes of
patients consecutively admitted to a Medical
Department, over a six-month period. Cases with either
DD of HF or cardiovascular diseases that are potential
precursors of HF were included. Two HF experienced
doctors, classified the diagnosis of HF as either  defi-
nite, possible or miscoded (ESC guidelines). 
Results: 1038 patients were admitted; 234 were
enrolled: 157 had a coded diagnosis of HF and 77 had
other cardiovascular diagnoses, potential precursors of
HF. 180 patients fulfilled ESC criteria for a definite
diagnosis of HF. From the first 157 patients, 130
(82.2%) had a correctly coded DD of HF, 21 had  pos-
sible HF coded as definite HF, and six had no HF cri-
teria and were miscoded. From the other 77, 38
(49.4%) had definite HF, missed at discharge. The
accuracy of DD of HF was 72.2%; 21.1% were  under-
diagnosed and 8.3% overdiagnosed. 
Conclusion: DD alone failed to capture many HF
admissions, and underestimate the prevalence, burden
and costs of the syndrome.

Key words: Heart failure, Hospital discharge coding,
validity of diagnosis. 

INTRODUCTION

The prevalence and incidence of heart failure (HF) is
rising, particularly among the elderly and in at-risk
patient groups (1-4). It has a major impact on healthcare
expenditure, and accounts for about 2% of total health-
care budget in industrialized countries (4-6). 
Despite tremendous advances in the HF therapy (7-9), 
in-hospital mortality remains high and readmission
disturbingly common (10-12).  
Acute heart failure (AHF) has emerged as an important
and growing worldwide health care problem, over 
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the past two decades (4,13-17). It is the most costly 
medical syndrome in cardiology, and the most com-
mon discharge diagnosis among patients over 65  years
of age (6,13).
The direct costs associated with caring for the 
syndrome are largely due to hospitalisation that 
consumes over 75% of the total health care costs of 
HF (18,19). Therefore, a clear understanding of the health
and social challenge set by HF is of considerable 
interest to the community and health services.
Data from several studies have refined our under-
standing of the clinical characteristics of patients 
hospitalised with AHF (4,14-17), but the accuracy of a
diagnosis of HF, against guidelines, in hospital
death/discharge registers is largely unknown.
An essential element for treatment success is the 
reliable and precise diagnosis of HF.  The hospital is a
critical point of care for HF because it is where 
diagnosis and management are likely to be optimised.
Hospital death/discharge diagnosis is also a valuable
and easily accessible source of information on the 
burden of the diseases and a potent source of evidence
for determining allocation of health resources.
As the clinical diagnosis of HF is less certain than that
of many other cardiovascular diseases, the aim of this
study was to determine the validity of a death/dis-
charge definite diagnosis of HF, against the ESC
guidelines criteria, and to evaluate the relevance of
misdiagnosing. To assess if appropriate tests to confirm
or refute a definite diagnosis of HF had been performed
was a secondary endpoint of the study.

METHODS

Over a six-month period, a retrospective observational
study of the case notes and death/discharged 
summaries of all patients consecutively admitted to the
Department of Medicine of S. Francisco Xavier
Hospital in Lisboa, was carried out.  S. Francisco
Xavier Hospital is a central teaching  hospital in an
urban area, with a general Emergency Department,
serving a population of approximately 400 000 
inhabitants. Its Department of Medicine is the only
adult Medical Department within the Hospital.
Unselected patients are admitted directly from the
community. There was no selective admission to a
heart failure unit. The Department had its own 

diagnostic facilities in cardiology, and a multidiscipli-
nary team, including cardiologists and internists.
The case notes and death/discharge summaries of all
the patients admitted to our Medical Department,
between January and June 2001, were reviewed. The
notes of all patients with a dead/discharged diagnosis
of HF or a cardiovascular diagnosis associated with or
potential precursors of HF, coded in any position in the
discharge register, were scrutinised, in order to 
evaluate the validity of a discharge diagnosis of 
definite HF against European Society of Cardiology
(ESC) guidelines diagnosis criteria (7). Coronary artery
disease, valvular heart disease, congenital cardiovascu-
lar  disease, pericardial disease, cor pulmonale and 
atrial fibrillation discharge codes were analysed as
potentially associated with or precursors of the 
syndrome (8).
Trained medical staff using a standardised ques-
tionnaire captured data. Parameters such as symptoms
and signs, physical examination, risk and triggering
factors, comorbidities, and medical prescription were
collected. Laboratory, Chest X-ray, ECG and objective
data on cardiac function were obtained from formal
reports or by review of the exams by clinicians when
available.
A review board constituted by two HF experienced
doctors classified the diagnosis as definite, possible
(compatible symptoms and signs but investigations
assessing cardiac function were not carried out, data at
discharge) or miscoded. According to the ESC 
guidelines, the criteria used for a definite diagnosis of
HF were a clinical setting of HF and objective evidence
of cardiac dysfunction at rest by imaging techniques: 
two-dimensional and Doppler transthoracic echocar-
diography, ventriculography by digital or radionuclide
angiography, performed during hospitalisation. An
objective evidence of left ventricular systolic dysfunc-
tion, when assessed in the six months prior to admis-
sion, was also included. A positive response to directed
therapy conferred weight to the diagnosis (7). 
Different types of heart failure were considered 
according to the objective evidence of cardiac 
dysfunction (Table 1) (14,20-23). 
In questionable cases the review board also looked at
any previous and subsequent admission to clarify the
diagnosis.
The results of the tests, used to confirm or refute a
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diagnosis of HF, were assessed as a secondary 
endpoint of the study.
The actual prevalence of HF in the Medical Department
and the relevance of misdiagnosing were analysed.

RESULTS

One thousand and thirty eight patients were consecu-
tively admitted to the Medical Department, from
January to July 2001. Two hundred and thirty four
patients were enrolled in the study, according to the
inclusion criteria. One hundred and fifty seven had a
diagnosis of definite heart failure coded in the
death/discharge summary, and 77 had a coded 
cardiovascular diagnosis potentially precursor of HF,
in the absence of any mentioned diagnosis of HF.
Coronary artery disease, valvular heart disease, 
congenital cardiovascular disease, pericardial disease,
cor pulmonale and atrial fibrillation were scrutinised as
potentially related comorbidities or precursors of the
syndrome.
From the analysis of the case notes of all the patients
included in the study, 180 patients, aged 74.6 ± 14
years, fulfilled the ESC criteria for a definite diagnosis

of HF at discharge; 87 were male (48%), mean age
73.7 ± 14.2 years, and 93 female (52%), mean age 75.6
± 14 years. Eighty three percent of the patients were
over 65 years old, and 36% over 80. HF with left 
ventricular systolic dysfunction accounted for 42.2%
of the cases, HF with preserved systolic function for
32.6%, and due to valvular heart disease for 10.6%.
Complete patients’ demographic characteristics, risk
factors, comorbidities, treatment and in-hospital 
outcomes were previously reported (14). 

From the 157 patients with a coded discharge diagno-
sis of HF, 130 (82.2%) fulfilled the ESC criteria for a
definite diagnosis of HF; 6 (3.8%) had data enough to
exclude the diagnosis and 21 (13.4%) had a possible
diagnosis of heart failure, established on clinical
grounds during hospitalisation, but investigations
assessing cardiac function, an essential feature to a
definite diagnosis of HF according to the ESC 
guidelines, were not carried out (7). On a posterior 
outpatient echocardiogram, HF diagnosis was 
confirmed by objective cardiac dysfunction at rest in
12 of these patients. 

Discharge definite  HF diagnosis  Objective  cardiac  dysfunction  (20-23) 

HF du

HF du

e to valvular  heart  disease Moderate  to severe  valvular  heart disease  

e to pericardial  disease  Moderate to severe  pericardial  abnormality  or 
effusion

Right  HF  RV  dilatation isolated  or associated  with  RA 
dilatation

HF with  systolic  dysfunction EF <  45%  or FS  < 28%  or  major  LV wall 
motion  abnormalities  

HF with  preserved  systolic  function  EF > 45 %  or  FS  > 28%  in the  absence  of 
major  LV wall  motion  abnormalities  and LA 
enlargement,  or LVH,  or any  abnormality  in 
LV  inflow  pat terns  (abnormal  LV relaxation, 
filling  and/or  distensibility)  

HF due to isolated AF  Clinical setting of HF but no other 
abnormalities apart  from AF  
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From the 77 patients with coded cardiovascular 
diagnosis other than HF, 38 (49.4%) showed evidence
of HF but the diagnosis was missing in the death/dis-
charge summary (Fig. 1). Although discharge codes for
definite HF were correct in 82.2% (130) of the cases,
they identified only 72.2% (130) of the patients 
admitted with HF, underestimated the definite diagno-
sis by 21.1% (38) and 8.3% (15) of the cases were
overdiagnosed.
A chest X-Ray was described on 81% of the records
and 60% showed compatible HF signs: cardiomegaly,
alveolar or interstitial oedema, pulmonary vessels
cephalisation, bilateral pleural effusion (in the absence
of other evident cause).

An ECG was recorded in 86.7% of the HF cases and
was abnormal in 71.1%.
Other investigations, which guidelines on HF suggest
should be routine, including haemoglobin, glycaemia,
electrolytes and renal function, were measured in all
patients, to identify co-morbidities and exclude other
pathologies that could explain symptoms.
Although the prevalence of HF, based only on a
death/discharge diagnosis of definite HF, would be
15% (actually 14.5% when assessed against ESC
guidelines criteria), the prevalence of the disease,
increases to 17.4% in our Medical Department, when
diagnosed in a broader population.

804

Coded 
Death / Discharge Diagnosis

HF Diagnosis 
according to ESC Guidelines

130

6

21

38

39

157

77

No HF; HF diagnosis ruled out

Coded death / discharged HF diagnosis

Risk factors and/or precursors of HF without a death/discharge HF diagnosis

Definite HF according ESC Guidelines

Possible HF
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DISCUSSION

This study, conducted in a nonselective sample of HF
patients in a community hospital, actually reflects the
current reality of clinical practice rather than trials. In
accordance with the age-related prevalence of this 
situation, the vast majority of admissions regarded 
elderly patients with a high degree of comorbidities (14).
This is of greatest importance once hospital databases
are often interrogated to gain insight into the nature and
mechanisms of HF, to determine disease trends, assess
clinical end-points, undertake economic analysis, and
allocate health care resources. Nevertheless, there is
relatively little published evidence regarding the 
validity of hospital discharge diagnosis of HF. 
The major issue in the diagnosis of the disease relates
to the criteria definition. There is no unequivocal 
definition of HF. The definition of HF proposed by the
ESC guidelines (7,8), that we adopted in our study, is
intended to be used in clinical practice, clinical trials
and epidemiological research. It is unclear if the 
guidelines are commonly followed in these representa-
tive populations of patients with suspected HF, how it
is investigated or what the outcome of investigation is.
Previous validation studies of diagnosis of other 
cardiovascular diseases, such as acute myocardial
infarction(24-26) and stroke(25,27) have shown a validity of
approximately 95% in the hospital discharge registers.
Validity of HF diagnosis appears less precise than other
cardiovascular diagnosis (28-30). As HF is a more 
complex disease to diagnose, with symptoms and signs
that can easily be misinterpreted, this lower validity is
not unexpected.
The lack of a precise universal definition of HF makes
the results of the studies on the validity of HF diagno-
sis difficult to compare and open to many criticisms. 
Ingelsson et al. (28) have reported that using the ESC
definition, 82% of the possible hospital discharge 
register cases were classified as having definite HF by
a review board, in a hospital discharge register in
Sweden, during a median follow-up time of 29 years.
The validity of the diagnosis was markedly higher in
patients treated in Cardiology clinics (91%) or in
Internal Medicine wards like ours (86%), and when HF
was coded as a first diagnosis (95%). Instead, we have
evaluated the validity of a definite HF diagnosis coded
in any position.

In this study Ingelsson et al. (28) only examined men of
same age with similar ethnic background. The results
may therefore have limited generalisation to women,
other age and other settings. The required objective
evidence of cardiac dysfunction at rest was echo, 
however, since the study started prior to the widespread
availability of echocardiography, electrocardiography
and X-ray were also considered acceptable when an
echocardiogram report was not available. There is 
general agreement that symptoms, signs and medical
history have limited value in diagnosing HF, when
used alone, in many settings (31-34). ECG and X-ray fea-
tures are not sufficient to allow HF diagnosis to be reli-
ably confirmed or refuted and support the 
recommendation that all patients with suspected HF
should undergo an objective evaluation of cardiac
function at rest (34,35). The use of cardiac imaging helps
to ensure a correct diagnosis. 
Lien et al. (29) have evaluated the diagnostic accuracy of
HF in a sample of frail elderly in-patients and have
reported that even the most specific symptoms and
signs were of low sensibility and poor negative 
predictive value. Chest X-ray findings were unhelpful
in predicting the presence of HF against ESC 
recommendations, and an abnormal ECG was of high
sensitivity but low specificity and negative predictive
value. This study has adopted HF diagnostic criteria
similar to ours and has reported more comparable
results: 73% of the cases fulfilled the ESC criteria for
a diagnosis of HF. 
Ingelsson et al. (28) have reported that the presence of an
echocardiographical examination slightly increased the
validity of the diagnosis.  However, strict echocardio-
graphic criteria have been used to confirm a decreased
systolic function only. In contrast to our study, HF with
preserved systolic function has been a diagnosis of
exclusion in the presence of a normal systolic function.
The lower validity of the diagnosis in our study reflects
the strictness of the definition and inclusion criteria.
Ingelsson et al. (28) also found a tendency of decreasing
diagnosis validity over the two decades of follow-up.
As the authors speculated, this pattern might be a result
of changed criteria for the diagnosis of HF in later
years, with a greater reliance on echocardiography and
lesser use of pulmonary X-ray and clinical picture.
Another probable explanation for the decreasing 
validity over time may be that the population has
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become 25 years older during the observation period.
Diagnosing HF is particularly difficult in elderly 
people with a higher degree of comorbidity. This is
why echo is so important in the elderly.
Different inclusion criteria are probably the main and
most important differences between these studies (28,29)

and ours, and the more likely reason for our lower
validity of HF discharge diagnosis. The review only of
admissions with a hospital discharge diagnosis of HF
will identify false-positive cases but fail to determine
the number of missed cases, i.e. false-negative HF
cases. Screening for other diagnoses codes, potentially
related to and/or precursors of the syndrome did 
identify further cases of HF, contributing to a lower
validity of HF discharge codes. Khand et al. have
reported a high percentage of missed HF definite 
diagnosis (16%) by reviewing all admissions with HF
discharge codes and atrial fibrillation, a common 
co-morbidity of HF (30). These broader inclusion 
criteria lead to a much lower validity of a definite 
HF discharge diagnosis (66%), in the medical 
wards of a Scottish Hospital. The inclusion of all 
medical wards, including a geriatric unit, and the
analysis of the definite diagnosis in any position of the 
discharge  register, have probably contributed to a
lower validity of the diagnosis compared to ours. A
higher prevalence of HF was also reported in this set-
ting (24%).
Therefore, diverging results may rather be due to 
different HF diagnostic criteria and studies inclusion
criteria than related to actual differences between 
populations and medical procedures.
Another aspect, accounting for the crucial importance
of a valid HF discharge diagnosis, is that hospitalisa-
tion is a key event that provides an opportunity to 
clarify the diagnosis and optimize therapy of HF
according to guidelines. These landmark time points
are critical phases in the natural history of the HF 
syndrome. Therapy started early after acute 
decompensation of chronic HF, and to be maintained
on an  outpatient basis, was associated with a 
long term reduction in morbi-mortality, and may be 
the most effective strategy to prevent hospital read-
mission and improve survival rates (36). In contrast,
impact of error or inefficiency can be magnified sever-
al folds.

CONCLUSIONS 

The authors agree that discharge diagnosis alone failed
to capture many HF admissions, and would 
underestimate the total burden of HF. There is a 
substantial discharge miscoding which also underes-
timates rather than overestimates the true prevalence 
of HF. Therefore, estimates of the economic burden of
hospitalisation for or with HF, by the use of death/dis-
charge diagnosis, may substantially underestimate the
true cost of the syndrome.
A more accurate discharge diagnosis of HF would help
to plan better care for patients and strategies that are
urgently needed to reduce the costs associated with
hospital management of patients with HF.
The challenge is compelling and huge. We may need to
redimension and redirect infrastructures and programs
for management of patients with AHF.

LIMITATIONS OF THE STUDY

This is a retrospective study and data were collected
from routine clinical practice, and as such, has 
significant limitations. Reliability of such studies is
dependent on the quality of the register data. Less
extensive medical records, not so carefully described
signs and symptoms or shorter discharge records make
the diagnosis harder to validate. Nevertheless, these
studies provide us with a number of important issues
about HF patients seen in day-to-day practice, particu-
larly relevant for those who have to care for HF patients
or to design health services for their population.
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“Heart failure should never be the only diagnosis.”

ESC Guidelines for the diagnosis and 
treatment of chronic heart failure, 2005 (1)

O conceito de diagnóstico cardíaco completo é extraor-
dinariamente importante no contexto da doença 
cardíaca em geral e de sobremaneira na insuficiência
cardíaca. 
Da mestria do diagnóstico dependem a quantificação
do peso da síndrome para a Saúde Pública, a qualidade
de vida e a sobrevida dos doentes e dos cidadãos em
risco.
Desde as primeiras décadas do século passado e à
medida que o conhecimento da fisiopatologia e da
etiopatogenia das doenças cardiovasculares evoluía, os
clínicos sentiram a necessidade de padronizar não só
procedimentos terapêuticos como nomenclatura e
critérios de diagnóstico da doença cardiovascular.
Respondendo a estas necessidades e a completar os
consagrados livros de texto, a New York Heart
Association publicou em 1928 uma proposta detalhada
de Critérios para a Classsificação e Diagnóstico das
Doenças do Coração (2). Nos últimos 50 anos foram
feitas várias actualizações. O conteúdo e o título do
manual têm acompanhado a evolução da investigação
básica, clínica e das metodologias de diagnóstico. É
disto exemplo a mudança do título em 1953 para
Nomenclatura e Critérios para o Diagnóstico das
Doenças do Coração e Vasos Sanguíneos (3). 
A última revisão - Nomenclatura e Critérios para o
Diagnóstico das Doenças do Coração e Grandes Vasos,
data de 1994 e o conceito  não perdeu a actualidade (4).
Faz uma descrição das doenças cardíacas e dos
critérios de diagnóstico a vários níveis - etiológico,
anatómico e fisiológico - relevantes para a prática clíni-
ca. Propõe assim que o diagnóstico cardíaco completo
comporte cinco componentes - o diagnóstico etiológi-
co, anatómico e fisiológico, a capacidade funcional e a
avaliação objectiva - cujo estabelecimento depende de
uma investigação diagnóstica com graus variáveis de
complexidade, desde a avaliação clínica rigorosa a
exames bioquímicos, radiológicos, hemodinâmicos,
ecocardiográficos, histológicos ou electrofisiológicos
sofisticados (4).  
Pontua ainda os conceitos de diagnóstico inicial, basea-

do nos dados imediatos da anamnese, da observação e
dos exames simples de diagnóstico de primeira linha,
como instrumento de trabalho, não só para início de
tratamento como para a hierarquização dos exames
subsequentes, mais complexos, na busca do diagnósti-
co completo, esse definitivo. 
Salienta que, por vezes, e apesar de uma investigação
diagnóstica exaustiva, não é possível chegar a um 
diagnóstico cardíaco completo e que esse dado também
é relevante e deve figurar no diagnóstico definitivo.
Relembra que alguns doentes apresentam sintomas e
sinais que, após investigação diagnóstica completa,
não podem ser atribuídos a disfunção cardíaca estru-
tural ou funcional objectiva, devendo ser classificados
como: ausência de doença cardíaca, manifestações
não explicadas (4). Outros sofrem de doenças precurso-
ras de doença cardíaca não objectivável no momento
da observação, devendo assumir-se a classificação de:
ausência de doença cardíaca, factores etiológicos pre-
disponentes (4).
A principal função desta sistematização diagnóstica é
facilitar a comunicação e imprimir aos registos clínicos
o rigor necessário à decisão médica. 

A insuficiência cardíaca, pela sua complexidade, 
variedade de mecanismos etiopatogénicos e funcionais
e expressões fenotípicas, é o protótipo da doença
cardíaca que, para uma abordagem optimizada, exige
um diagnóstico completo. 
A definição de insuficiência cardíaca, proposta pelas
Recomendações Internacionais é, na maioria dos casos,
pouco precisa e os critérios de diagnóstico só exigem
obrigatoriamente o diagnóstico sindromático (sintomas
e sinais compatíveis) e anatomo-funcional (evidência
objectiva de disfunção cardíaca) (1, 5,6).
É fácil identificar situações que, sob um mesmo rótulo
de insuficiência cardíaca, obrigam a abordagem clínica
individualizada e têm prognósticos totalmente 
diferentes. São disto exemplos a insuficiência cardíaca
por doença valvular ou do pericárdio com indicação
cirúrgica individualizada e eventualmente curativa; a
insuficiência cardíaca por cardiomiopatia em fase
dilatada com disfunção sistólica ventricular predomi-
nante, de etiologia isquémica, com indicação para
revascularização coronária, ou idiopática com graus
variáveis de insuficiência mitral funcional; a car-
diomiopatia hipertrófica geneticamente determinada
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com disfunção primariamente diastólica, por oposição
à hipertrofia concêntrica ventricular, no contexto de
hipertensão arterial, tão frequente na população 
portuguesa (artigo 1) (7). 
Apesar da evidência de que, sob um mesmo rótulo de
insuficiência cardíaca, existem fenótipos diferentes da
doença, que necessitam de modalidades indivi-
dualizadas de tratamento, a Sociedade Europeia de
Cardiologia (ESC) só recentemente contempla expres-
samente a disfunção diastólica ventricular na definição
e critérios de diagnóstico da síndrome (1). Havia propos-
to em 1998 critérios para o diagnóstico da 
disfunção diastólica que, por serem pouco consensuais,
excessivamente complexos e inaplicáveis na prática
clínica, nunca receberam aceitação (8). Muito recente-
mente, a ESC propõe nova nomenclatura para a insufi-
ciência cardíaca com função sistólica preservada que
passa a chamar de insuficiência cardíaca com fracção
de ejecção normal / disfunção diastólica com critérios
de diagnóstico anatomo-funcional específicos, 
aspectos actualmente em aceso debate e que discutire-
mos mais adiante (9,10). 

O contínuo dos factores de risco cardiovascular com a
insuficiência cardíaca, a elevada prevalência e incidên-
cia dos mesmos e a evidência de que a síndrome pode
ser protelada ou prevenida, exigem que sejamos
capazes de identificar estes doentes o mais precoce-
mente possível. É pouco perceptível o motivo pelo 
qual só recentemente, na sua última revisão, as
Recomendações Americanas e Canadianas para o 
diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca e
apenas estas até agora, tenham englobado os factores
de risco na definição e/ou na classificação da síndrome
(6,11).
Os American College of Cardiology / American Heart
Association (ACC/AHA) propõem em 2001 uma nova
classificação, em quatro classes, de uma escala nomi-
nal A, B, C e D, segundo o grau de evidência objectiva
e a progressiva gravidade da doença, em que A
corresponde a doentes com factores de risco para a
insuficiência cardíaca, na ausência objectiva de doença
cardíaca e D à evidência objectiva de doença cardíaca
grave (Quadro I) (6,12). Esta classificação original tem o
mérito de chamar a atenção para as populações em
risco de vir a desenvolver a doença - fase A - já apeli-
dada por alguns autores de “pré - insuficiência cardía-

ca”, para a fase assintomática - fase B - e para a 
necessidade do diagnóstico precoce nestas fases, com
maior ênfase na  prevenção da síndrome (Quadro I) (6).
Mais não faz do que aplicar as recomendações da
Nomenclatura e Critérios para o Diagnóstico das
Doenças do Coração e Grandes Vasos (2). Obriga a uma
visão bem mais alargada e abrangente da insuficiência
cardíaca, podendo ser este o caminho mais seguro para
a contenção da epidemia e dos custos que ela origina
(Fig. 1.) 

A etiologia da insuficiência cardíaca, eventuais 
factores desencadeantes ou de exacerbação clínica,
bem como outras comorbilidades que condicionem o
manejo da doença também devem fazer parte do 
diagnóstico completo tanto da insuficiência cardíaca
crónica quanto da aguda (1,5,6,11,13).
Na Europa, a doença das artérias coronárias e a
hipertensão arterial são as causas mais frequentes de
insuficiência cardíaca, considerando todo o seu 
espectro (artigos 5 e 11). Os sintomas de insuficiência
cardíaca, nos doentes com disfunção cardíaca previa-
mente conhecida ou não, são muitas vezes exacerbados
por episódios de isquemia aguda do miocárdio, crise
hipertensiva, taqui ou bradi-disritmia, embolia 
pulmonar, infecção, pela má adesão à terapêutica 
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Quadro I: Classificação da insuficiência cardíaca de acordo
com as Recomendações do American College of
Cardiology/ American Heart Association (6).

Estadio A – Risco elevado para insuficiência cardía-
ca, mas sem doença cardíaca estrutural
ou sintomas de insuficiência cardíaca
(doença coronária, hipertensão arterial,
diabetes, obesidade, dislipidemia,
álcool, outros cardiotóxicos, síndrome
metabólica, familiares de doentes com
cardiomiopatia ou morte súbita).

Estadio B - Doença cardíaca estrutural mas sem sin-
tomas de insuficiência cardíaca (dis-
função sistólica e diastólica, hipertrofia
ventricular esquerda, doença valvular).

Estadio C - Doença cardíaca estrutural com sintomas
de insuficiência cardíaca actuais ou
prévios.

Estádio D - Insuficiência cardíaca refractária
requerendo intervenções especializadas.
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instituída, entre outras intercorrências menos habituais
(Quadro II)(1,5,6,13). É fundamental identificar, desde o
início, qualquer factor potencialmente reversível, para
tratar adequadamente a insuficiência cardíaca.
A comorbilidade é outro aspecto determinante a 
integrar obrigatoriamente o diagnóstico completo da
insuficiência cardíaca (14). São muitas as comorbilidades
que interferem com o diagnóstico, tratamento e
prognóstico da síndrome. Para umas, como a anemia
cardio-renal, propomos hoje terapêutica específica que
sabemos melhorar a morbilidade e cujo efeito objecti-
vo sobre a mortalidade da síndrome está em estudo.
Outras, como a insuficiência renal ou a doença 
respiratória (broncorreactividade), condicionarão o uso
de fármacos com indicação formal para o tratamento de
determinados casos de insuficiência cardíaca, como
aqueles que modelam o sistema renina-angiotensina-
aldosterona ou os bloqueadores adrenérgicos, 
respectivamente. A obesidade, a insuficiência renal,
poderão ainda, se não devidamente interpretadas pelo
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 A                             B                              C                                  D 

Disfunção cardíaca
não objectivável

Factores precursores
de IC 

Assintomática  

I

Estadios
ACC/AHA

Classes
NYHA

  Ligeira               Moderada               Grave          IC refractária

II                      III                   IV

IC avançada

IC aguda *

IC crónica

Quadro II: Factores etiológicos e/ou desencadeantes da
insuficiência cardíaca (1,6)

Doença das artérias coronárias
Hipertensão arterial
Doença valvular
Doença do pericárdio
Embolia pulmonar
Cor pulmonale 
Bradi e taqui-disritmias
Doença da tiroideia
Anemia
Insuficiência renal
Déficit cognitivo
Álcool 
Cardiotóxicos (outros)
Má adesão à terapêutica
Anti-inflamatórios não esteróides 
Corticoterapia
Excesso de ingestão de sódio e água

Fig. 1: Espectro da insuficiência cardíaca: diferentes estadios, classificações e critérios de diagnóstico (adaptado de Metra e
cols. (15)) 

IC: insuficiência cardíaca; ACC/AHA: American College of Cardiology/American Heart Association; NYHA: New York Heart Association.
*Insuficiência cardíaca aguda: episódio pontual que pode ser inaugural, reverter completamente ou estabilizar em qualquer dos estadios da IC crónica ou ser um episódio
de descompensação de qualquer dos estadios da IC crónica já instalada.
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clínico, induzir a valorização incorrecta de determina-
dos exames complementares de diagnóstico como, por
exemplo, os níveis séricos dos peptídeos natriuréticos
cardíacos.

A classificação funcional é outro aspecto relevante que
deve integrar o diagnóstico definitivo da insuficiência
cardíaca. É a mais conhecida das propostas da NYHA,
uma escala ordinal de um a quatro, baseada no grau de
actividade física que desperta os sintomas (cansaço,
dispneia, fadiga, palpitações, angina, ou outro)
(Quadro III). Tratando-se de uma classificação 
aplicável ao doente cardíaco em geral - a Canadian
Cardiac Society adoptou-a para classificação 
funcional da angina - ganhou especial impacto aplica-
da à insuficiência cardíaca. Com toda a subjectividade
que lhe reconhecemos, é comprovadamente um dos
índices de prognóstico mais consistentes, sendo 
adoptada pela maioria dos médicos na prática clínica
diária. Condiciona, no doente com insuficiência cardía-
ca crónica, a escolha da terapêutica farmacológica,
como o uso da espironolactona, a combinação do
inibidor da enzima de conversão da angiotensina II

com o bloqueador dos receptores AT1 da angiotensina
II, ou a selecção de doentes para ressincronização 
ventricular (1,5,6). Deverá assim integrar o 
diagnóstico completo do doente com insuficiência
cardíaca. 
Outras formas de classificação funcional - ques-
tionários de qualidade de vida, provas de esforço com
ou sem consumo de oxigénio – serão úteis para quan-
tificar a gravidade da doença em situações específicas,
como nos candidatos a transplante cardíaco por 
exemplo (Cap. IV). 
O reconhecimento da gravidade da síndrome tem-se
tornado de tal forma relevante para planificar a 
terapêutica e para investigar novas formas de tratamen-
to que a Associação de Insuficiência Cardíaca da
Sociedade Europeia de Cardiologia propôs, em 2007,
nova definição de consenso para o diagnóstico da insu-
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Quadro III: Classificação funcional da Insuficiência
Cardíaca segundo a New York Heart Association

Classe I Sem limitações: o exercício físico habitual
não provoca fadiga, dispneia ou palpitações
inadequadas.

Classe II Limitação discreta da actividade física: con-
fortável em repouso mas a actividade habi-
tual provoca fadiga, palpitações ou dispneia.

Classe III Limitação marcada da actividade física:
confortável em repouso mas uma actividade
menos intensa do que a habitual provoca
sintomas.

Classe IV Incapaz de efectuar qualquer tipo de activi-
dade física sem desconforto: os sintomas de
insuficiência cardíaca estão presentes
mesmo em repouso, com aumento do
desconforto com qualquer actividade física.

Recomendações para o diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca
crónica, Sociedade Europeia de Cardiologia, 2001. Tradução do Grupo de
Estudo de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Portuguesa de Cardiologia
(Cândida Fonseca, Dulce Brito, Manuel Campêlo, revista por Fátima Ceia
e Hugo Madeira e por Carlos Aguiar e R. Seabra-Gomes). 

Quadro IV: Definição e critérios de diagnóstico para a insufi-
ciência cardíaca avançada. Presença concomitante dos
seguintes factores apesar de terapêutica optimizada e pacemaker
de ressincronização quando indicado (adaptado de Metra et 
al. (15) )

Sintomas graves de insuficiência cardíaca: classes III e IV
da NYHA

Episódios de retenção hídrica e/ou baixo débito em repouso

Evidência objectiva de disfunção cardíaca grave (pelo
menos um dos seguintes critérios): 

• FEVE < 30%
• Padrão pseudo-normal ou restritivo do fluxo 

diastólico da válvula mitral por eco-Doppler
• Pressões de enchimento do VE elevadas: 

PCWP >16 mmHg e/ou pressão AE >12 mmHg, 
por cateterismo

• Elevação do BNP/NT-proBNP sérico na 
ausência de causa não cardíaca

Incapacidade funcional grave (um dos seguintes critérios):
• Incapaz de qualquer exercício físico
• Teste de marcha dos 6 minutos < 300 m (ou < 

nas mulheres e idosos com mais de 75 anos)
• VO2 máx < 12 – 14 ml/kg/min

Pelo menos uma hospitalização por insuficiência cardíaca
nos últimos 6 meses

FEVE: fracção de ejecção do ventrículo esquerdo; VE: ventrículo esquerdo;
PCWP: pressão capilar pulmonar; AE: aurícula esquerda; VO2 máx: consumo
máximo de oxigénio.
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ficiência cardíaca avançada (15). Caracteriza-se pela
existência concomitante de sintomas graves - classes
III e IV da NYHA - , episódios de retenção hídrica e/ou
baixo débito cardíaco, evidência objectiva de disfunção
cardíaca grave, incapacidade funcional grave, pelo
menos um internamento por insuficiência cardíaca nos
últimos seis meses, em doentes sob terapêutica opti-
mizada com pacemaker de ressincronização miocárdi-
ca quando indicado (Quadro IV) (15). 
Nenhuma destas definições e/ou classificações se 
intersubstituem, antes são complementares e preten-
dem contribuir com o diagnóstico o mais completo
possível, para optimizar o manejo da síndrome em todo
o seu espectro (Fig.1).

É certo que quanto mais o conhecimento da etiopatoge-
nia, fisiopatologia e tratamento da insuficiência cardía-
ca evoluem, mais exigente se torna o diagnóstico.
É previsível que, num futuro próximo, outros níveis de
diagnóstico, como o celular, o molecular ou o genético
venham a integrar o diagnóstico completo da 
insuficiência cardíaca (16-18).
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PAPEL DA CLÍNICA E DOS EXAMES 
COMPLEMENTARES NO DIAGNÓSTICO
DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

“Um cientista conta a si mesmo uma história e depois
descobre, por meio de experiências, se é verdadeira ou
não.”

Einstein

O tratamento adequado da insuficiência cardíaca
assenta no diagnóstico precoce, preciso e completo da
síndrome. 
É comprovadamente difícil diagnosticar a insuficiência
cardíaca na prática clínica e tanto mais difícil quanto
precoce for a fase de evolução da doença. 
Os problemas de diagnóstico colocam-se de forma
transversal, a todos os níveis dos cuidados de saúde
(artigos 7-9), mas adquirem especial importância nos
Cuidados Primários onde a insuficiência cardíaca se
apresenta em todo o seu espectro. É onde recorrem
com maior frequência os indivíduos em risco de a
virem a desenvolver e aqueles que, em fases precoces
da doença, ainda estão assintomáticos.
Conscientes das dificuldades no diagnóstico da insufi-
ciência cardíaca nos Cuidados Primários de Saúde e do
papel preponderante dos especialistas em medicina
familiar na contenção da epidemia, propusemo-nos,
como objectivos secundários do estudo EPICA (artigo 5),
investigar a acuidade diagnóstica dos instrumentos à dis-
posição daqueles colegas, na prática clínica diária: a
clínica e os exames complementares de diagnóstico de
primeira linha. Dos resultados desta investigação demos
conta nos vários artigos já publicados ou em publicação:
artigo 10 - The diagnosis of heart failure in primary
care: value of symptoms and signs; 
artigo 11- Aetiology, comorbidity and drug therapy of
chronic heart failure in the real world: the EPICA sub-
study;
artigo 12 - The value of electrocardiogram and X-ray
for confirming or refuting a suspected diagnosis of
heart failure in the community; 
artigo 13 - Evaluation of the performance and concor-
dance of clinical questionnaires for heart failure in pri-
mary care.
Artigo 14 - Epidemiologia da insuficiência cardíaca
em Portugal continental: novos dados do estudo
EPICA, que analisa as dificuldades do diagnóstico em

grupos específicos de doentes. 
No artigo 15: The diagnostic challenge of heart failure
with preserved systolic function in primary care set-
ting: an EPICA-RAM sub-study, avaliámos o desem-
penho do doseamento sérico do BNP como preditor do
diagnóstico clínico da insuficiência cardíaca com
fracção de ejecção normal bem como da hipertrofia
ventricular esquerda e do aumento da aurícula esquer-
da avaliados por ecocardiografia. Pretendemos
averiguar o desempenho do BNP no rastreio dos
doentes com a suspeita clínica do diagnóstico, para
realização de ecocardiograma.
Outro aspecto incontornável da síndrome é o facto da
insuficiência cardíaca ser a primeira causa de interna-
mento, após os 65 anos de idade, nos Serviços de
Especialidades Médicas em todo o mundo indus-
trializado, com consequências clínicas e económico-
financeiras de que temos experiência (1). Ainda que os
problemas de diagnóstico no internamento sejam muito
menos focados na literatura que os do ambulatório, não
serão alheios às dificuldades que enfrentamos no
manejo da síndrome (artigos 8 e 9). 
Numa fase em que, coincidindo com a intensa investi-
gação dos peptídeos natriuréticos como marcadores de
disfunção cardíaca, pretendemos escolher o teste a
implementar no Hospital de São Francisco Xavier
analisámos, em colaboração com o Serviço de
Patologia Clínica, a acuidade dos peptídeos do tipo B -
BNP e NT-proBNP - para o diagnóstico da insuficiên-
cia cardíaca por disfunção sistólica e com fracção de
ejecção normal. Estudámos doentes e voluntários 
normais, de forma a estabelecermos os cut-off do nosso
laboratório. Relatámos os resultados deste trabalho no
artigo 16 - Valor comparativo do BNP e do NT-proBNP
no diagnóstico da insuficiência cardíaca.

CLÍNICA E EXAMES COMPLEMENTARES
NO DIAGNÓSTICO DA INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA SINTOMÁTICA

“Todos os indivíduos criativos se valem do 
trabalho dos seus predecessores. Ninguém cria no
vácuo. … Mas a coragem e a criatividade estão interli-
gadas, pois toda a criação séria requer coragem 
intelectual.”

Paul Johnson, Criadores, 2007.

Papel da Clínica e dos Exames Complementares no Diagnóstico 
da Insuficiência Cardíaca
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As dificuldades no diagnóstico da insuficiência cardía-
ca provêm indiscutivelmente da complexidade da 
síndrome, do facto de não existir uma definição univer-
sal nem qualquer teste capaz de, isoladamente, confir-
mar o diagnóstico. 
As Recomendações internacionais para o diagnóstico e
tratamento da insuficiência cardíaca, numa tentativa de
uniformizarem critérios, definem algoritmos de acordo
com a acuidade diagnóstica dos dados clínicos e dos
diferentes exames complementares (2-10). 
Na prática clínica, o diagnóstico da insuficiência
cardíaca sintomática obriga à combinação de sintomas
e sinais em repouso ou em esforço, compatíveis com a
síndrome e à comprovação objectiva da disfunção
cardíaca sistólica ou diastólica em repouso 
(Quadro I) (2-10).

É consensual a extrema importância de uma história
clínica orientada, bem colhida e valorizada, com 
especial incidência nos dados da história pregressa e do
exame objectivo exaustivo. Todavia, e em concordân-
cia com outros autores, demonstrámos e relatámos no
artigo 10 – The diagnosis of heart failure in primary
care: value of symptoms and signs – que  todos estes
dados são pouco sensíveis e/ou específicos para o diag-
nóstico da insuficiência cardíaca no ambulatório, quan-
do valorizados isoladamente, sendo que os melhores
preditores são os associados às formas congestivas,
mais graves, da doença (artigo 7). Em determinados
grupos de doentes, os idosos, as mulheres, os obesos,
cujas múltiplas comorbilidades mimetizam a síndrome,
o diagnóstico da insuficiência cardíaca pela clínica é
ainda um maior desafio. O quadro clínico também não

Papel da Clínica e dos Exames Complementares no Diagnóstico 
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Clínica/exames   

 

DIAG NÓSTICO 

 

Necessário  

 

INSUFICIÊN CIA 

 

Apoia  

 

CAR DÍAC A 

 

Opõe-se

 
Sugere 

diagnóstico alternativo
ou adicional  

 

 
Sintomas apropriados
Sintais apropriados
Disfunção  cardíaca  comprovada  
(Eco/outro  exame de imagem) 
Resposta clínica  ao tratamento  
ECG  
Rx tórax  
 
Hemograma  
Bioquímica, Urina  II 
 
Provas de função tiroideia  
Concentração PN
(doente não tratado )
 

 
+++ 

 
+++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

+++ 
 
 

+++ 
 

congestão pulmonar  
cardiomegalia  

 
 
 
 

      + se elevada  

 
++     se ausentes 

+       se ausentes 

+++   se ausente  

 
+++   se ausente 

+++   se normal  

+       se normal  

 
 
 
 
 
+++   se normal  

 
 
 

 
 
 
 
Doença  pulmonar  
 
Anemia,  poliglobulia  
Doença renal,  hepática,  
Diabetes  
Doença  da  tiróide  

 
Prova  de esforço (com/sem 
consumo  O2)  
Provas de  função  respiratória  
Estudos invasivos e angiografia  
 
Débito  cardíaco  
 
 
Pressão na aurícula esquerda  

  
        + se anormal 

 
 
 
 

+++ 
se diminuído  em  repouso  

 
 

+++ 
se elevada  em repouso

 
+++   se normal  

 
 
 

 
+++ 
se normal  
especialmente
durante  o exercício

+++ 
se normal  
na  ausência  de
terapêutica

 
 
 
Doença pulmonar  
Doença coronária, isquemia  
Doença valvular  

Clínica/exames
DIAG NÓSTICO

Necessário

INSUFICIÊN CIA CAR DÍAC A

Opõe-se

Sugere
diagnóstico alternativo

ou adicional

Sintomas apropriados
Sintais apropriados
Disfunção  cardíaca a  comprovada
(Eco/outro exame deded imagem)
Resposta clínica  ao tratamatamata ento
ECG
Rx tórax

Hemograma
Bioquímica, Urina  II

Provas de função tiroideia
Concentração PN
(doente não tratado ) não tratado

+++

+++

++    se ausentes

+      se ausentes

+++   se ausente

+++   se ausente

+++   se normal

+      se normal

+++   se normal

Doença pulmonar

Anemia, poliglobulia
Doença renal,  hepática,
Diabetes
Doença da tiróide

Prova de esforço (com/sem 
consumo O2)
Provas de  função respiratória
Estudos invasivos e angiografia

Débito cardíaco

Pressão na aurícula esquerda

+++   se normal

+++
se normal
especialmente
durantn e o exercício

+++
se normal
na ausência de
terapêutica

Doença pulmonar
Doença coronária, isquemia
Doença valvular

      + se anormal

+++
se diminuínuín do em  repouso

+++
se elevada em repouso

Apoia

+++

+++

congestão pulmonar
cardiomegalia

     + se elevada

Eco: ecocardiograma; PN: peptídeos natriuréticos.

Quadro I: Contribuição da clínica e dos exames complementares para o diagnóstico da insuficiência cardíaca (adaptado das
Recomendações para o diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca da Sociedade Europeia de Cardiologia) (2)
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permite distinguir com segurança os doentes com 
insuficiência cardíaca por disfunção sistólica, daqueles
que têm fracção de ejecção normal, tal como demons-
trámos no artigo 14 - Epidemiologia da insuficiência
cardíaca em Portugal continental: novos dados do 
estudo EPICA. 
Os dados da história clínica têm um papel relevante na
orientação para o diagnóstico etiológico, sendo impe-
rioso diagnosticar e tratar precocemente uma causa
reversível de insuficiência cardíaca, bem como para a
identificação dos possíveis factores desencadeantes da
agudização e para as comorbilidades, que condicionam
a atitude terapêutica. Focámos estes aspectos no artigo
11 - Aetiology, comorbidity and drug therapy of
chronic heart failure in the real world: the EPICA sub-
study . 
Os sintomas e sinais têm assim, como principal função,
despertar a atenção do clínico para um possível 
diagnóstico de insuficiência cardíaca nas suas 
diferentes componentes, devendo este ser obrigatoria-
mente confirmado de forma objectiva (2-10).

Os dados do electrocardiograma (ECG) e da telerra-
diografia (Rx) do tórax, ainda que integrados nos algo-
ritmos em todas as Recomendações para o diagnóstico
da síndrome, também demonstraram, por si só, fraca
acuidade para confirmar ou refutar uma suspeita clíni-
ca de insuficiência cardíaca. Estes aspectos por nós
investigados, numa das maiores populações do ambu-
latório alguma vez avaliadas e relatados no artigo 12 -
The value of electrocardiogram and X-ray for con-
firming or refuting a suspected diagnosis of heart 
failure in the community – tornam-se tanto mais difí-
ceis de interpretar quanto se pretenda diagnosticar a 
insuficiência cardíaca em todo o seu espectro e não
apenas no contexto de disfunção sistólica ventricular
(artigo 7). Na população portuguesa do ambulatório,
25% dos doentes com insuficiência cardíaca de qual-
quer tipo, tem ECG ou Rx do tórax normal. Tal como
relatado no artigo 14 - Epidemiologia da insuficiência
cardíaca em Portugal continental: novos dados do estu-
do EPICA, nenhum dos exames foi capaz de distinguir
os doentes com insuficiência cardíaca por disfunção
sistólica, daqueles que têm fracção de ejecção normal,
ainda que os doentes com disfunção sistólica tenham
mais frequentemente flutter auricular, bloqueio de
ramo esquerdo do feixe de His e cardiomegalia. Alguns

dados do ECG - sequela de enfarte do miocárdio, 
fibrilhação auricular – e do Rx do tórax – doença
parenquimatosa pulmonar – também poderão con-
tribuir para o diagnóstico diferencial, etiológico, ou
dos factores desencadeantes da síndrome (Quadro I).
Mais recentemente, o ECG tem tido um papel relevante
na identificação dos candidatos a pacemaker de ressin-
cronização cardíaca: doentes com insuficiência cardía-
ca grave - classes III e IV da NYHA com fracção de
ejecção inferior a 35% - e QRS > 120 ms. O QRS
alargado tem vindo a ser utilizado como marcador 
de dissincronia, assumindo que as alterações eléctricas
da condução condicionam dissincronia mecânica (2,3,9).
Contudo cerca de 30% dos doentes assim selecciona-
dos não respondem ao tratamento, pelo que se especu-
la que a duração do QRS possa não ser o critério ideal
para selecção destes casos (11-13). Mantem-se um aceso
debate quanto aos melhores critérios para o diagnósti-
co da dissincronia cardíaca, com muita esperança
depositada na ecocardiografia, como referimos mais
adiante neste texto.

Tratando-se de uma síndrome, os questionários e os
sistemas clínicos de pontuação, habitualmente utiliza-
dos para o diagnóstico da insuficiência cardíaca nos
grandes estudos epidemiológicos e de terapêutica
pareceriam promissores. Integram, em combinações 
variáveis, dados da anamnese, do exame objectivo, do
ECG e do Rx do tórax e, nalguns casos, de terapêutica
(Quadro II) (14-22). Para além de não terem sido, na sua
maioria, validados contra método-padrão, raramente
foram utilizados em grandes populações e muito
menos no ambulatório. São muito raros os estudos
comparativos e muito mais ainda os que comparam os
vários sistemas de pontuação e questionários entre si (15).
Desconhece-se se identificam populações semelhantes
ou diferentes e quão diferentes, de insuficientes cardía-
cos. 
Num sub-estudo do programa EPICA, artigo 13 -
Evaluation of the performance and concordance of cli-
nical questionnaires for heart failure in primary care -
comparámos a acuidade diagnóstica de sete ques-
tionários e sistemas clínicos de pontuação (Quadro II).
Desenhados para privilegiarem uma elevada especifici-
dade, mostraram ter, na sua maioria, uma sensibilidade
apenas moderada para o diagnóstico da insuficiência
cardíaca global, no ambulatório, pelo que serão mais

171

TESE3 AF  6/9/08  12:24 PM  Page 171



Papel da Clínica e dos Exames Complementares no Diagnóstico 
da Insuficiência Cardíaca

úteis para a exclusão do diagnóstico que para a sua
confirmação. Mais, ao tentarmos modificar os cut-off
habitualmente utilizados, numa tentativa de aumentar a
sensibilidade do teste, percebemos que o ganho 
seria mínimo e à custa da inclusão de um elevado
número de falsos positivos.

Os exames laboratoriais também fazem parte inte-
grante de todas as Recomendações para o diagnóstico

da insuficiência cardíaca (2-10). Têm um papel 
determinante na identificação das comorbilidades e de
outras doenças capazes de mimetizar a síndrome, como
a anemia ou a insuficiência renal, e que fazem diagnós-
tico diferencial com a insuficiência cardíaca. São
ainda, nalguns contextos, imprescindíveis para o 
diagnóstico etiológico ou do factor desencadeante da
agudização, como no caso da infecção, doença da
tiroideia, ou das síndromes coronárias agudas (Quadro I).
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Quadro II: Sistemas de pontuação utilizados para o diagnóstico da insuficiência 
cardíaca em diversos estudos epidemiológicos e/ou farmacológicos (adaptado de 
Cleland JGF (14) e de Mosterd e cols. (15).  

 Framingham 
(16)  

Homens  nascidos  
 em 1913  (17)  
 

Walma 
(18)  

Bóston  
(19)  

NHANES   
(20)  

Gheorghiade  
(21)  

Estudo  de  Roterdão  
(22)  

Dispneia paroxística nocturna
Ortopneia
Dispneia em repouso
Dispneia de esforço
Dispneia (OMS  1 a 4)  
Tosse nocturna
Enfarte de  miocárdio  ou angor
ATPC  ou CBAC 
Perda  de peso
Edemas  maleolares  vespertinos
 
Exame Objectivo  
Ingurgitamento jugular
 > pressão venosa  jugular
Fervores
Galope  a S3
Refluxo  hepato-jugular
Hepatomegalia
Edema
Pieira
Tempo de circulação ≥ 25  seg .
 
Electrocardiograma  
Taquicardia
Fibrilhação auricular
HVE
Enfarte do  miocárdio
 
Telerradiografia do tórax
Cardiomegalia
Edema  agudo do  pulmão
Derrame  pleural
Edema  intersticial
Hipertensão venosa pulmonar
Alterações alveolares
Redistribuição vascular  

 
Função  respiratória  
Capacidade vital  
 

X 
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        X (x*) 
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     X ** 
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   X##  
 

X 
X 
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X 
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X 
X 
X 
 

 
 
 

 

 
ATPC:       Angioplastia  transluminal  percutânea; CBAC: cirurgia  de by-pass  aorto-coronário; HVE : hipertrofia ventricular  esquerda.
X:              Critério major,  ou não especificado;  x: critério minor.
* Perda  de peso  ≥ 4,5  kg  em 5 dias em resposta  à terapêutica. Critério  major  se ocorre  durante terapêutica para  insuficiênci

díaca, se não, critério  minor.  
**  > 16 cm de água. 
*** Frequência cardíaca ≥ 120  bpm.
# Redução  da capacidade  vital para 1/3 do  máximo esperado.
## Índice cardio-torácico >  0,5.  

Framingham 
(16)

Homens nascidos
 em 1913  (17)

Walma
(18)

Bóston
(19)

NHANES
(20)

Gheorghiade
(21)

Estudo de Roterdão
(22)

Dispneia paroxística nocturna
Ortopneia
Dispneia em repouso
Dispneia de esforço
Dispneia (OMS 1 a 4)
Tosse nocturna
Enfartnfartnf e de miocárdio ou angor
ATATA PC ou CBAC
Perdadad de peso
Edemas maleolares vespertinos

Exame Objectivo
Ingurgitamenitamenita to jugular
 > pressão venosa jugular
Fervores
Galope  a S3
Refluxo hepato-jugular
Hepatomegalia
Edema
Pieira
Tempo de circulação ≥ 25  seg .

Electrocardiograma
Taquicardia
Fibrilhação auricular
HVE
Enfartnfartnf e do miocárdio

Telerradiografia do tórax
Cardiomegalia
Edema aga udo do pulmul ão
Derrame pleural
Edema intersticial
Hipertensão venosa pulmonar
AltAltA eraçõesaçõesa  alveolares
RedRedR istribuição vascular
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CapCapCa acidade vital

X
X

x

x

     X (x*)

X
   X **

X
X
X
*
x

X

   x***

X
X
x
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X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

   X##

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

Quadro II: Sistemas de pontuação utilizados para o diagnóstico da insuficiência cardíaca em diversos estudos epidemiológicos e/ou 
farmacológicos (adaptado de Cleland JGF (14) e de Mosterd e cols. (15) ). 
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Contudo, nunca a insuficiência cardíaca dispôs de um
marcador isolado com a acuidade diagnóstica que tem a
glicemia para a diabetes ou até a creatininemia para a
insuficiência renal. Na última década, os peptídeos natri-
uréticos cardíacos têm sido exaustivamente estudados
como marcadores de doença cardíaca e os doseamentos
séricos do BNP e do NT-proBNP ganharam especial
relevo no diagnóstico e prognóstico da síndrome. 
Foram aprovados pela FDA para o diagnóstico da insu-
ficiência cardíaca nos Estados Unidos, em 2000 (BNP)
e 2002 (NT-proBNP) e, em apenas cinco anos, 83%
dos hospitais americanos já dispunham da técnica (23). 
Foram integrados pela primeira vez no algoritmo 
diagnóstico da insuficiência cardíaca crónica, em
Recomendações Internacionais, pela Sociedade
Europeia de Cardiologia em 2001 (24). O primeiro
Consensus sobre a aplicação do BNP na prática clínica
surge nos Estados Unidos, em 2004 (23) e as primeiras
Recomendações para a sua utilização na insuficiência
cardíaca acabam de ser publicadas pela National
Academy of Clinical Biochemistry (25,26). Estes documen-
tos de trabalho nem sempre defendem orientações con-
cordantes para a utilização do teste na prática 
clínica. 
Por outro lado, enquanto que alguns autores advertem
para os perigos da generalização excessivamente rápi-
da de um método que consideram ainda pouco
amadurecido, o entusiasmo de Cardiologistas e
Internistas estendeu-se rapidamente a Intensivistas,
Pneumologistas, especialistas em Medicina Familiar e
Pediatras, criando alguma controvérsia, inevitável, à
volta do tema. 
Alguns anos passados, palco de fervorosa investigação,
podemos agora, talvez com maior serenidade, avaliar a
acuidade do teste e estabelecer a sua mais-valia no
diagnóstico da insuficiência cardíaca, nos vários con-
textos clínicos.
O diagnóstico diferencial da dispneia em situação de
urgência é, sem dúvida, o contexto mais estudado e
consolidado. Dois grandes estudos, o Breathing Not
Properly e, mais recentemente, o PRIDE study,
tornaram-se marcos históricos e confirmaram definiti-
vamente o papel do BNP e do NT-proBNP no 
diagnóstico diferencial da dispneia aguda de causa
cardíaca (27,28). 
Ambos os marcadores demonstraram ter maior
acuidade do que qualquer dos outros preditores clíni-

cos para o diagnóstico da insuficiência cardíaca, neste
contexto. Um doseamento sérico de BNP < 100 pg/ml
ou de NT-proBNP < 300 pg/ml teve um valor preditor
negativo (VPN) de 81 e 99% respectivamente, o que
confere a estes marcadores um papel preponderante na
exclusão do diagnóstico. Obriga, na presença de dosea-
mentos baixos, a procurar explicações alternativas para
o quadro de dispneia aguda (27,28). Uma metanálise de 55
estudos (13730 doentes) confirma a acuidade diagnós-
tica dos peptídeos do tipo B nesta área. Um índice de
verosimilhança negativo de 0,11 testemunha a capaci-
dade do teste na exclusão do diagnóstico. O índice de
verosimilhança positivo, mais heterogéneo, atesta a sua
menor capacidade para a confirmação da síndrome (29).
O BASEL study mostrou que a integração do BNP na
decisão clínica reduziu o número de internamentos em
geral e em cuidados intensivos em especial, o tempo de
internamento e os custos hospitalares dispendidos com
o tratamento, sem prejuízo para a mortalidade aos 30
dias (30). Da mesma forma, a utilização do teste nos
Cuidados Primários de Saúde também aumentou a
acuidade diagnóstica para a insuficiência cardíaca
aguda (31).
Para facilitar a integração dos peptídeos natriuréticos
na decisão diagnóstica diária já foram propostos, com
base no Breathing Not Properly, e no PRIDE study
algoritmos para o diagnóstico e exclusão da dispneia
aguda de causa cardíaca, de acordo com os níveis 
séricos de BNP e de NT-proBNP (Fig.1) (23,27-29,32,33).
Está também documentado o bom desempenho dos
peptídeos natriuréticos do tipo B no diagnóstico da dis-
função sistólica assintomática e da insuficiência
cardíaca crónica sintomática por disfunção ventricular
sistólica e diastólica fora do contexto da urgência.
Revimos e discutimos estes aspectos, no âmbito do
diagnóstico da insuficiência cardíaca na comunidade
(artigo 7). Várias metanálises chegaram a conclusões
sobreponíveis. Doust e col., numa análise dos estudos
que avaliaram a acuidade diagnóstica dos peptídeos de
tipo B para a insuficiência cardíaca crónica e aguda,
publicados entre 1994 e 2002, confirmaram a elevada
acuidade do teste para a exclusão do diagnóstico, com
um OR de 11,6 (IC 95%: 8,4-16,1) e uma área abaixo
da curva ROC (AUC) de 0,83 (34). Craig e col. 
analisaram os estudos publicados até Junho de 2004 e
reportaram  um OR para o diagnóstico da insuficiência
cardíaca global de 35,66 (IC 95% 17,11-87,64) para o
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BNP e de 39,86 (IC 95% 18,13-87,64) para o 
NT-proBNP (35). Numa metanálise muito recente de 10
estudos publicados entre 1989 e 2005, incidindo sobre
doentes seguidos nos Cuidados Primários ou em clíni-
cas especializadas em insuficiência cardíaca, Hill e col.
confirmam que um doseamento baixo de peptídeo
natriurético do tipo B exclui o diagnóstico de insufi-
ciência cardíaca, enquanto que a baixa sensibilidade do
teste não permite que um doseamento elevado do 
peptídeo, só por si, confirme definitivamente o 
diagnóstico da síndrome (36). 

Clerico e col. revisitaram os estudos que compararam a
acuidade diagnóstica do BNP versus NT-proBNP para
a insuficiência cardíaca aguda e crónica e relataram
para a insuficiência cardíaca crónica um OR de 8,44
(IC 95%: 4,66 – 15,30) para o BNP e 23,36 (IC 95%:
9,38 – 58,19) para o NT-proBNP (37), resultados sobre-
poníveis aos relatados por Hill e col. (36).
O artigo 16 – Valor comparativo do BNP e do NT-
proBNP no diagnóstico da insuficiência cardíaca, rela-
ta a nossa experiência inicial nesta área. Ambos os 
peptídeos, BNP e NT-proBNP tiveram elevada
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Quadro III: Factores determinantes da variabilidade das concentrações séricas dos 
peptídeos natriuréticos do tipo B. 
 
Factores que condicionam a variabilidade fisiológica dos peptídeos natriuréticos  
 
Idade                        
Sexo Feminino 
Raça (Afro-Americano)  
Polimorfismo Genético 
Dieta rica em sódio 
Exercício físico (BNP ) 

 (BNP ) 

 
Situações cardiológicas que influenciam a concentração  circulante dos peptídeos 
natriuréticos 
 
Gravidade da disfunção sistólica 
Gravidade da disfunção diastólica
Insuficiência mitral  
Síndromes coronárias agudas  
Cor pulmonale  
 
Comorbilidades condicionantes das concentrações circulantes dos peptídeos 
natriuréticos: 
 
Insuficiência Renal  
Obesidade 
Doença da Tiroideia  
Doença Respiratória  
Sepsis-choque cardiogénico  
Hemorragia sub-aracnoideia 
Anemia 
Fármacos:I-ECA, bloqueio adrenérgico, diuréticos, espironolactona  

                        Glicocorticoterapia 

 
 
 
 

Factores que condicionam a vaa riabilidade fisiológica fisiológica f dos peptídeos natriuréticos

Idade             
Sexo Feminminmi ino
Raça (Afrfrf o-Americano) 
Polimolimolim rfismo Genético
Dieta rica em sódio
Exercício físico (BNP )

(BNP )

Situações cardiológicas que influenciam a concentração circulante dos peptídeos
natriuréticos

Gravidade da disfufuf nção sistólica
Gravidade da disfufuf nção diastólica
Insuficiência mitmi ral
Síndromes coronárias agudas
Cor pulmonale

Comorbilidades condicionantes das concentrações circulantes dos peptídeos
natriuréticos:

Insuficiência Renal
Obesidade
Doença da Tiroideia
Doença Respiratória
Sepsis-choque cardiogénico
Hemorragia subsu -aracnoideia
Anemia
Fármacos:I-ECA, bloqueio adrenérgico, diuréuréu ticos, espironolactona
            Glicocorticoterapia

Quadro III: Factores determinantes da variabilidade das concentrações séricas dos peptídeos natriuréticos do tipo B.
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acuidade para o diagnóstico da insuficiência cardíaca
por disfunção sistólica ventricular e com fracção de
ejecção preservada. Tal como descrito por outros
autores, os valores dos peptídeos circulantes foram
menos elevados na disfunção diastólica, sem contudo
permitir diferenciar as duas situações. 
Muito recentemente, as Associações de Insuficiência
Cardíaca e de Ecocardiografia da Sociedade Europeia
de Cardiologia publicaram um Consensus para o 
diagnóstico da insuficiência cardíaca com fracção de
ejecção normal (10). Propõem dois algoritmos, um para
o diagnóstico outro para a exclusão do diagnóstico de
insuficiência cardíaca com fracção de ejecção normal,
onde o doseamento sérico dos peptídeos natriuréticos
do tipo B, combinado com dados da clínica e do 
ecocardiograma, assume um papel determinante, como
veremos mais adiante neste texto (Figs. 2,3). 
As Recomendações Europeias para o diagnóstico e
tratamento da insuficiência cardíaca crónica, revistas
em 2005, preconizam o teste sempre que disponível
para exclusão do diagnóstico (2). Argumentam que, aos
doentes com doseamentos baixos de BNP ou NT-
proBNP apesar dos sintomas e sinais compatíveis 
com a síndrome, poderão ser poupados exames 
complementares mais onerosos, nomeadamente o 
ecocardiograma. As Recomendações Americanas para
o diagnóstico da insuficiência cardíaca crónica, tal
como as mais recentes Recomendações para a utiliza-
ção destes marcadores bioquímicos na insuficiência
cardíaca defendem que, fora do contexto da urgência, o
teste deverá ser utilizado para confirmar uma suspeita
diagnóstica de insuficiência cardíaca, quando o quadro
clínico é ambíguo ou quando existem comorbilidades,
como a doença respiratória, a confundi-lo (3,4,26).
Para além de Recomendações nem sempre consen-
suais, a enorme variação dos cutt-off propostos e 
publicados na literatura dificultam a implementação do
teste na prática clínica. Refletem populações, técnicas
e intuitos diagnósticos diferentes, bem como a 
variabilidade intra e inter-individual dos peptídeos
natriuréticos. 
Muitos são os factores que influenciam os níveis 
circulantes destes peptídeos, nos indivíduos normais e
nos insuficientes cardíacos. É imprescindível conhecê-
los para valorizarmos correctamente o teste, caso a
caso (Quadro III). 
Variáveis fisiológicas como a idade, o género, a raça, o

índice de massa corporal (IMC) e, provavelmente,
algumas determinantes genéticas, imprimem aos 
peptídeos natriuréticos uma variabilidade significativa,
intra e inter-individual. 
Os níveis séricos são mais elevados nas mulheres do
que nos homens e aumentam com a idade em ambos os
géneros (38). Os estudos permitem todavia afirmar que
os doseamentos de BNP e NT-proBNP continuam
fidedignos para a exclusão do diagnóstico de insufi-
ciência cardíaca na população idosa com dispneia,
assim usemos valores de referência diferentes, de acor-
do com a idade e o género (Quadro IV) (6,39,40). Muitos
são os que conferem pouca importância às variáveis
idade e género, nomeadamente na arena do
diagnóstico da insuficiência cardíaca aguda. Assumem
que não tratar um doente com insuficiência cardíaca é
mais penalizador do que tratar um falso positivo (32,33).
Alguns preconizam até que se mantenha o cut-off de
100 pg/ml para o BNP independentemente da idade e
do género, ainda que à custa de uma menor especifici-
dade do teste nos idosos (38). 
Também a raça poderá ter algumas peculiaridades. Os
afro-americanos parecem ter uma maior variabilidade
fisiológica dos doseamentos que os caucasoides (38). 
Nos obesos os níveis circulantes de peptídeos 
natriuréticos correlacionam-se inversamente com o
IMC. Ao mantermos os mesmos valores de cut-off,
cerca de 20% dos doentes com obesidade mórbida e
dispneia serão excluídos do diagnóstico de insuficiên-
cia cardíaca, sendo falsos negativos, pelo que alguns
autores defendem que os valores de cut-off a 
considerar para a exclusão do diagnóstico, nos doentes
obesos, deverão diminuir para cerca de metade (41-43). A
variável IMC poderá ser mais importante neste contex-
to que a idade e o género. O exercício físico poderá
aumentar os níveis séricos dos peptídeos natriuré-
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Idade 
(anos)

IC 
improvável

IC 
possível

IC muito 
provável

BNP 
(pg/mL)

Todos <100 100-500 >500

NT-proBNP 
(pg/mL)

<50 <300 300-450 >450

50-75 <300 450-900 >900

>75 <300 900-1800 >1800

Quadro IV: Propostas de cut-off dos peptídeos natriuréticos do tipo
B para o diagnóstico da insuficiência cardíaca, de acordo com o
grupo etário (6)
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ticos (44,45). Já os estudos que avaliaram os efeitos da
variação postural foram contraditórios, relatando um
aumento, diminuição ou efeito neutro nos referidos
doseamentos (46-49). Uma dieta rica em sódio aumentou
os níveis séricos de BNP, mas não de NT-proBNP, em
indivíduos normais e em insuficientes cardíacos (46). 
O estudo de Framingham sugere a possibilidade da
variabilidade dos níveis séricos ser determinada por
outros genes além dos que codificam os peptídeos
cardíacos e os seus receptores e apoia a ideia de que o
polimorfismo genético possa estar na base desta 
variabilidade (50,51). Desconhece-se, até à data, a existên-
cia de mutações nos genes dos peptídeos natriuréticos
potencialmente implicadas nesta variabilidade. 
A estes factores junta-se ainda a variabilidade dos
métodos analíticos que não parece contudo ultrapassar
os quatro a 12%. São aspectos ainda algo controversos
e que necessitam, sem dúvida, de mais investigação
e/ou melhor padronização (25,52,53). 
Existem outras explicações para a variabilidade dos
níveis circulantes de peptídeos natriuréticos 
(Quadro III). 
As doenças cardiológicas também se repercutem de
forma variável nos doseamentos dos peptídeos cardía-
cos  (Quadro III). Os peptídeos natriuréticos aumentam
com o grau da disfunção sistólica e diastólica ventricu-
lar, sendo mais elevados na presença do padrão restri-
tivo, quer isoladamente quer no contexto de disfunção
sistólica e quando a insuficiência mitral funcional
grave ou a disfunção ventricular direita complicam a
evolução da disfunção sistólica ventricular esquerda.
Correlacionam-se com a classe funcional da NYHA (40).
De entre as outras doenças cardiológicas que cursam
com elevação dos peptídeos natriuréticos, as mais estu-
dadas são sem dúvida as síndromes coronárias agudas
(SCA). BNP e NT-proBNP são excelentes marcadores
de prognóstico a curto e longo prazo, independentes ou
em associação com a troponina e a proteína C reactiva,
e em todo o espectro das SCA (54,55). É sabido que cerca
de 30% dos casos de insuficiência cardíaca aguda
surgem no contexto das SCA (8,56).
Richards e col. demonstraram que na isquemia estável
por doença das artérias coronárias, ambos os peptídeos
sofrem variações comparáveis, dependentes da idade,
da função renal e da fracção de ejecção ventricular
esquerda. Tiveram acuidade diagnóstica semelhante na
detecção de disfunção sistólica ventricular esquerda,

para fracções de ejecção abaixo de 20, 40 e 50%
respectivamente, em doentes sintomáticos e assin-
tomáticos (57).
O comportamento dos peptídeos natriuréticos no con-
texto da fibrilhação auricular tem despertado particular
interesse. Está descrito um aumento da secreção de
peptídeo tipo B a nível auricular, que regride após car-
dioversão e após isolamento das veias pulmonares,
sugerindo que a fibrilhação possa ser, só por si, deter-
minante para este aumento (58-62). É contudo difícil de
discernir o efeito da fibrilhação auricular sobre os 
peptídeos natriuréticos, no contexto de outras comor-
bilidades como a hipertrofia ventricular ou a hiperten-
são arterial (61,62). 
As doenças valvulares também cursam com aumento
dos peptídeos natriuréticos. Os níveis circulantes 
correlacionam-se linearmente com o aparecimento de
sintomas e a mortalidade. Poderão ser úteis para o
diagnóstico da insuficiência cardíaca na evolução das
doenças valvulares e na determinação da oportunidade
da substituição valvular (63-67). 
Para além das doenças cardiológicas, muitas delas na
origem da insuficiência cardíaca, outras entidades
nosológicas evoluem com níveis elevados de peptídeos
natriuréticos, o que dificulta a interpretação dos dosea-
mentos e origina dúvida diagnóstica (Quadros III e V).
O diagnóstico diferencial da insuficiência cardíaca
como causa de dispneia, quer crónica quer aguda, 
faz-se fundamentalmente com as doenças do foro 
respiratório. Uma percentagem significativa de doentes
rotulados de doença pulmonar obstrutiva crónica
(DPOC) ou de asma sofrem, na realidade, de insufi-
ciência cardíaca não diagnosticada. Outros, com 
suspeita de insuficiência cardíaca, terão a doença respi-
ratória na origem dos sintomas. Numa percentagem
significativa de doentes as duas entidades coexistem,
desafiando mais ainda a perícia do clínico(68,69).
McCullough e col. relataram um VPN de 97,7% do
BNP (cut-off: 100 pg/ml) para o diagnóstico da insufi-
ciência cardíaca numa sub-população do estudo
Breathing Not Properly, de doentes com dispneia e
história de DPOC ou asma, atestando da capacidade do
teste excluir a insuficiência cardíaca como causa da
dispneia aguda, em doentes do foro respiratório (68). De
salientar que o teste também conduziu ao diagnóstico
definitivo de insuficiência cardíaca em 21% dos
doentes desta população, dos quais os Clínicos, na
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ausência de doseamentos de peptídeos natriuréticos, só
haviam diagnosticado 37% (68). Mueller e col. também
diagnosticaram mais doentes com insuficiência cardía-
ca do que com DPOC - 39% versus 33% - numa 
sub-população de doentes com dispneia e história de
DPOC do BASEL study (69). 
Os resultados destes estudos não deixam dúvidas quan-
to à acuidade do teste para o diagnóstico diferencial da
dispneia de origem cardíaca versus respiratória.
Permitiu melhorar o tempo necessário para estabelecer
o diagnóstico correcto e iniciar o tratamento, reduzir o
recurso a outros exames complementares de diagnósti-
co mais dispendiosos e diminuir custos (69).
O doseamento dos peptídeos natriuréticos cardíacos
também aumenta no contexto da embolia pulmonar e
da hipertensão arterial pulmonar (70-72). O mecanismo de
estimulação da secreção e libertação para a circulação
dos peptídeos natriuréticos parece ser comum a estas
situações e às várias doenças do foro respiratório
evoluídas e surge como consequência da disfunção
ventricular direita (cor pulmonale) (72). 
Muitas são as comorbilidades que também modulam os
níveis circulantes dos peptídeos natriuréticos cardíacos
e condicionam os níveis dos cut-off para o diagnóstico
da síndrome, nos vários contextos clínicos (Quadros
III, V). Existe claramente uma zona de valores intermé-
dios, a chamada “zona cinzenta”, onde se misturam
indivíduos com doseamentos dos peptídeos natriuréti-
cos elevados de causa não cardíaca e populações 
heterogéneas de doentes com insuficiência cardíaca
(Fig.1). No Breathing Not Properly Study, os predi-
tores da “zona cinzenta” do BNP na ausência de insu-
ficiência cardíaca foram a idade, o IMC baixo, a 
fibrilhação auricular e a anemia (73). Nesta zona a
decisão diagnóstica dependerá fundamentalmente da
perícia do clínico e da sua experiência na interpretação
dos resultados no contexto dos restantes preditores da 
síndrome (27,28).
A insuficiência renal é uma comorbilidade temível na
insuficiência cardíaca. Complica frequentemente a
doença e é preditor independente de mortalidade e
internamento/reinternamento (74,75). A presença de insu-
ficiência renal dificulta substancialmente o diagnóstico
de insuficiência cardíaca e a valorização dos dosea-
mentos séricos dos peptídeos natriuréticos. Os relatos
da correlação entre os níveis séricos de BNP e a taxa de
filtração glomerular (TFG) sucedem-se. Viskery e col.

demonstraram uma correlação directa entre os dois
parâmetros (76). O BNP correlacionou - se ainda com a
hipertrofia ventricular esquerda, marcador de 
disfunção diastólica nestes doentes (76).
No Breathing Not Propely Study, McCullough e col.
também relatam uma correlação significativa entre o
BNP e a TFG, tanto nos doentes com insuficiência
cardíaca como naqueles em que o diagnóstico foi 
negado (foram excluídos do estudo os que estavam em
diálise ou tinham TFG < 15 ml/min/1,73 m2). 
Contudo, o BNP manteve um bom desempenho na
exclusão da insuficiência cardíaca como causa da 
dispneia nestes doentes, desde que utilizados valores
de cut-off significativamente mais elevados e em
crescendo à medida que a TFG diminuia. Sensibilidade
e especificidade do método diminuem significativa-
mente para TFG < 60 ml/min/1,73 m2, mas o BNP
continuou a ser um forte preditor de insuficiência
cardíaca nos doentes com insuficiência renal, para 
valores de BNP acima dos 500 pg/ml (Quadro V) (77).
Mais recentemente Tsutamoto e col. demonstraram,
num estudo elegantemente desenhado de doentes 
sintomáticos com insuficiência cardíaca e insuficiência
renal crónica, que a produção de BNP medido no seio
coronário é independente da TFG e que os níveis 
séricos mais elevados do peptídeo, medidos na aorta,
se relacionam com uma menor excreção renal, espe-
cialmente com TFG < 60 ml/min/1,73 m2 (78). 
Já o NT-proBNP é mais dependente da função renal
subjacente que o BNP, por a sua excreção se fazer pre-
dominantemente por esta via e menos pela das
endopeptidases neutras ou pelos receptores NPR-C de
eliminação do peptídeo (Quadro VI). Quando medidos
em simultâneo, a relação BNP/NT-proBNP cresce com
o aumento da TFG, testemunhando esta diferença (76,79).
Anwaruddin e col. relataram menor sensibilidade e
especificidade do NT-proBNP para o diagnóstico da
insuficiência cardíaca nos doentes do PRIDE Study
com TFG < 60 ml/min/1,73 m2 (89% e 72% respecti-
vamente), sugerindo a utilização de um cut-off mais
elevado, de 1200 pg/ml, para estas situações (80)

(Quadro V). A valorização dos peptídeos cardíacos nos
doentes em hemodiálise é substancialmente mais 
complicada. Estão elevados pré-diálise e diminuem
após o procedimento. Estão a decorrer estudos 
para avaliar a utilidade da taxa de diminuição dos pep-
tídeos natriuréticos após a diálise, no controlo da
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sobrecarga de volume. 
O doseamento dos peptídeos natriuréticos no doente
crítico também tem sido alvo de intensa investigação,
nos últimos anos.
A disfunção miocárdica induzida pela sepsis acontece
em cerca de metade dos casos (81). É habitualmente 
transitória e mediada por lipopolissacarídeos bacte-
rianos e, fundamentalmente, citoquinas depressoras do
miocárdio, como o TNF alfa e algumas interleucinas
(IL) como a IL6 (82,83). BNP e NT-proBNP estão eleva-
dos no contexto da sepsis, mas os resultados dos estu-
dos que pretenderam averiguar o papel destes 
marcadores no diagnóstico da disfunção miocárdica
relacionada com a sepsis, têm sido algo discrepantes.

Enquanto que alguns mostraram uma correlação entre
estes marcadores e alguns parâmetros de função
cardíaca como o índice cardíaco, ou as pressões de
enchimento ventricular (84,85), outros negaram-na (86-88).
Estas correlações, mesmo quando existem, são sempre
baixas e com grande dispersão dos valores, o que
poderá dever-se à heterogeneidade das populações, ao
momento do doseamento do peptídeo natriurético, e
aos índices de disfunção ventricular escolhidos para a
correlação, nos diferentes estudos. A insuficiência
renal ou a disfunção tiroideia, complicações frequentes
nos doentes críticos, vêm ainda complicar a valoriza-
ção do teste. O BNP demonstrou contudo ter um VPN
de 95%, para excluir o diagnóstico de choque cardio-
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Quadro V: Os peptídeos natriuréticos do tipo B no diagnóstico da dispneia aguda 
de causa cardíaca. Uma proposta de cut-off de acordo com as comorbilidades  
 

 AAC: área abaixo da curva; VPN: valor preditor  negativo;  FA: fibrilhação auricular; DPOC: doença pulmonar  obstrutiva 
crónica; TGF: taxa de filtração glomerular. 
 

Estudo 
 

População Cut-off 
(pg/ml) 

Sensibilidade 
(%) 

Especificidade 
(%) 

AAC
 

VPN 
(%) 

50 97 62 - 96 
100 90 76 - 89 

 
100 

 
- 

 
39,7 

 
- 

 
70,7 

200  - 72,6 - 62,4 
 

100  
 
- 

 
77,3 

 
- 

 
97,7 

     
 

225 
 
- 

 
- 

 
0,86 

 
- 

201 - - 0,81 - 
104 - - 0,90 - 
70,7 - - 0,91 - 

 
 
 
 

 
Breathig 

not 
Properly 
Study(27)

(28)

 
(BNP) 

 
 

Dispneia aguda no 
Serviço de Urgência 
 
Com FA 
 
 
Com DPOC/Asma 
 
Com Insuficiência 
Renal:       TFG   ≤30 
(ml /min/1,73 m2)   30-59 
                         60-89 
                         ≥90 
 
Com Obesidade 

 
100 

 
- 

 
84,1 

 
- 

 
82,3 

 
300 

 
99 

 
68 

 
- 

 
99 

450 93 95 - 99 
900 91 80 - 92 
900 90 85 - 94 

 
 
  PRIDE 
Study

(NT-
proBNP) 

 
Dispneia aguda no 
Serviço de Urgência 
 
 
 
Com Insuficiência 
Renal:    TFG   <60 
(ml /min/1,73 m2)  ≥60        

 
 

1200 
450 ou 900  

 
 
- 
- 

 
 

72 
68 

 
 

0,88 
0,95 

 
 

NA 
NA 

 

50 97 62 - 96
100 90 76 - 89

100 - 39,7 - 70,7
200 - 72,6 - 62,4

100 - 77,3 - 97,7

225 - - 0,86 -
201 - - 0,81 -
104 - - 0,90 -
70,7 - - 0,91 -

Breathig Breathi
not

Properly
Study(27)

(28)

(BNP)
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                60-89
                ≥90
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AAC VPN
(%)

Quadro V: Os peptídeos natriuréticos do tipo B no diagnóstico da dispneia aguda de causa cardíaca. Uma proposta de cut-off de
acordo com as comorbilidades 
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génico em doentes críticos, para doseamentos abaixo
dos 350 pg/ml (86).
O Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) é
mais uma situação crítica na qual o interesse diagnós-
tico dos peptídeos cardíacos tem vindo a ser investiga-
do. Cerca de 25% dos doentes com ARDS sob 
ventilação mecânica desenvolvem cor pulmonale (com
ou sem quadro de choque) que, como já referimos, 
conduz ao aumento dos peptídeos cardíacos por dis-
função ventricular direita (89-91). Foi testada a hipótese da
lesão pulmonar, por si só, aumentar a produção dos
peptídeos natriuréticos a nível do pulmão, como conse-
quência de lesão capilar pulmonar (90). Apesar de ter
sido descrita a existência de transcrição do gene do
BNP no pulmão (92), não há evidência de que a ARDS,
na ausência de compromisso cardíaco - choque cardio-
génico ou cor pulmonale - curse com aumento destes
peptídeos. Os peptídeos natriuréticos não terão, nesta
situação crítica, qualquer interesse diagnóstico senão o
de poderem distinguir a situação de ARDS da insufi-
ciência cardíaca grave ou do choque cardiogénico.
Parecem ser estas, de momento, as únicas indicações
diagnósticas dos peptídeos natriuréticos em doentes
críticos. Terão valor prognóstico, sendo bons preditores
da mortalidade, discussão que excede o âmbito do
nosso trabalho (84,86). 
Algumas situações nosológicas cursam com níveis 
circulantes de peptídeos natriuréticos aumentados sem
uma explicação evidente até à data. Está descrita a 
produção de peptídeo natriurético tipo-B pelo carcino-
ma de pequenas células do pulmão, desconhecendo-se
a causa e o significado (93).
Alguns eventos neurológicos agudos, como a hemorra-
gia sub-aracnoideia, também integram esta lista. O
aumento das concentrações de BNP / NT-proBNP
acompanha-se de maior edema cerebral, mais 
vasoespasmo e pior prognóstico (94-96). Estarão possivel-
mente implicadas na hiponatremia, de causa central,
documentada nestes doentes (97). Também estarão
aumentados no acidente vascular cerebral, sendo 
preditores da mortalidade (98). O hipertiroidismo aumen-
ta (99), enquanto que o hipotiroidismo diminui os níveis
circulantes de peptídeos natriuréticos  do tipo B (100). A
anemia foi relatada como preditor independente de
concentrações moderadamente elevadas de BNP, quer
na presença quer na ausência de insuficiência renal
crónica (73,101). 

Fármacos, tais como os diuréticos, os inibidores da
enzima de conversão da angiotensina, os bloqueadores
adrenégicos e a espironolactona, também diminuem as
concentrações séricas dos peptídeos natriuréticos (102-105).
Foi referido o aumento dos peptídeos do tipo B rela-
cionado com a terapêutica com dexametasona, 
possivelmente por expansão do volume plasmático (106).
Também são conhecidos alguns contextos em que
níveis baixos de peptídeos natriuréticos do tipo B
podem representar falsos negativos. São os quadros de
insuficiência cardíaca aguda, transitória, como o
edema pulmonar agudo no contexto da crise hiperten-
siva - flash oedema - quando rapidamente debelado
(menos de duas horas após o início dos sintomas). O
estímulo não persiste o tempo suficiente para a síntese
e libertação de peptídeo natriurético tipo B para a cir-
culação sistémica pelo que os doseamentos se man-
terão baixos independentemente da etiologia cardíaca
do quadro (107). Há também referência na literatura a
doentes com insuficiência cardíaca sintomática que
normalizaram os doseamentos de peptídeo natriurético
tipo B quando clinicamente compensados, sob terapêu-
tica optimizada (artigo 8).
Mais recentemente, os investigadores têm procurado
valorizar as concentrações dos peptídeos natriuréticos
noutros líquidos orgânicos como a urina, ou o líquido
pleural. Concentrações de NT-proBNP superiores a
1500 pg/ml no líquido pleural tiveram uma sensibili-
dade de 91% e uma especificidade de 93% para o 
diagnóstico da causa cardíaca do derrame (108). Os pep-
tídeos cardíacos poderão ser úteis no contexto do
número excessivo de derrames pleurais de doentes com
IC classificados como exsudado pelos critérios de
Light (109). Desconhece-se contudo se o teste, no 
líquido pleural ou na urina, acresce algo aos níveis séri-
cos dos peptídeos natriuréticos nos mesmos doentes (110).
Qual dos peptídeos natriuréticos é o melhor marcador
para o diagnóstico da insuficiência cardíaca é outra das
controvérsias dos nossos tempos. Os estudos são 
consensuais quanto à superioridade dos peptídeos tipo
B, mais estáveis, com maior semi-vida, sobre os de tipo
A (artigo 7). Já no que se refere à distinção entre o BNP
e o NT-proBNP, os autores são menos consensuais. São
ambos preditores fidedignos da insuficiência cardíaca
como causa da dispneia aguda. A sua principal mais-
valia é sem dúvida a capacidade de, com elevadíssima
acuidade (mais impressionante no caso do NT-
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proBNP), excluirem o diagnóstico (28,29). Ambos têm boa
acuidade diagnóstica para a disfunção sistólica 
ventricular sintomática ou assintomática e para a 
insuficiência cardíaca crónica por disfunção sistólica e
diastólica ventricular. Não são contudo intermutáveis
em valores absolutos, uma vez que o doseamento do
NT-proBNP tende a ser quatro a dez vezes mais 
elevado do que o do BNP (artigo 16). 
No contexto de insuficiência renal, o BNP, menos
dependente do rim para a sua eliminação, tem maior
acuidade diagnóstica que o NT-proBNP, ainda que, em
ambos os casos, os valores de cut-off devam ser mais ele-
vados nos doentes com falência renal (Quadros V e VI). 
A utilização dos peptídeos natriuréticos na prática
clínica obriga a uma curva de aprendizagem. Saber
como se comportam nos vários contextos é condição
imprescindível para os valorizar correctamente, caso a
caso. Os valores de cut-off variam de acordo com o
contexto clínico, a prevalência da doença e/ou o intuito
diagnóstico. São contudo preditores de insuficiência
cardíaca mais potentes que quaisquer outros antes 
estudados. No perfeito domínio das potenciais 
vantagens e limitações de cada um dos peptídeos

cardíacos, a escolha do marcador a utilizar no diagnós-
tico da insuficiência cardíaca dependerá mais dos
meios técnicos, nomeadamente do equipamento do 
laboratório local, do que da superioridade de um ou de
outro, na prática clínica (33). Enquanto que nos EUA o
BNP, de investigação americana, mais antiga, com
algoritmos de diagnóstico já testados, é o teste de
escolha em 80% a 90% das instituições de Saúde, na
Europa o NT-proBNP é o mais utilizado.
Suspeitado o diagnóstico clínico e excluídas outras
potenciais causas para os sintomas e sinais pela 
anamnese, exame objectivo e exames complementares
de diagnóstico de primeira linha, é necessário, de 
acordo com as Recomendações para o diagnóstico da
insuficiência cardíaca, objectivar a disfunção cardíaca
em repouso (2-10). O doseamento do BNP ou NT-
proBNP, quando disponível, poderá excluir da ecocar-
diografia aqueles doentes que, tendo uma concentração
sérica baixa de peptídeo natriurético, terão uma proba-
bilidade pré-teste também muito baixa de sofrer da 
doença (2-5,111). Deverão ser avaliados por ecocardio-
grafia ou outra técnica de imagem equivalente todos
aqueles que tiverem concentrações séricas moderada-
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mente elevadas (na chamada zona cinzenta) ou 
elevadas de peptídeo natriurético do tipo B (Fig.1). 
Dizem as Recomendações para o diagnóstico da insu-
ficiência cardíaca que a ecocardiografia “é o teste 
diagnóstico isolado mais útil na avaliação dos doentes
com insuficiência cardíaca …” (3). É capaz de identi-
ficar, ao mesmo tempo, anomalias estruturais e 
funcionais, documentar e quantificar variáveis 
hemodinâmicas, volumes e massa ventricular, disfunção
ventricular sistólica e diastólica (112-121). Todos estes aspec-
tos são essenciais para o diagnóstico completo, etiológi-
co e anatomo-funcional, da insuficiência cardíaca e para
a escolha fundamentada da atitude terapêutica.
De acordo com os dados dos grandes estudos 
epidemiológicos, a existência de disfunção cardíaca em
repouso é confirmada em cerca de 50% dos casos com
suspeição clínica de insuficiência cardíaca. Em cerca
de metade destes, o ecocardiograma transtorácico e/ou
transesofágico demonstra a existência de uma 

anomalia estrutural e/ou funcional major, como a 
disfunção sistólica ventricular, doença valvular, do 
pericárdio, ou congénita. Os restantes 50% terão insu-
ficiência cardíaca com fracção de ejecção normal / dis-
função diastólica ventricular (artigos 3, 5 e 7). 
Apesar de repetidamente publicados na literatura médi-
ca, estes dados aparentemente consensuais escondem
na verdade muitas dúvidas, discordâncias e controvér-
sias quer na definição dos conceitos quer na metodolo-
gia diagnóstica (122-132).
Os critérios de diagnóstico e quantificação da doença
valvular e do pericárdio são consensuais e estão codifi-
cados nas Recomendações Internacionais (124,125). Já no
que se refere aos critérios de diagnóstico da insuficiên-
cia cardíaca por disfunção sistólica, da insuficiência
cardíaca por disfunção diastólica e à dicotomização da
doença em duas entidades diferentes, baseada na 
avaliação da fracção de ejecção ventricular esquerda,
persiste um amplo e controverso debate reaceso pelos
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Dispneia  aguda

Anamnese / exame objectivo dirigidos
ECG

RX do tórax
Exames laboratoriais  com 

BNP / NT- proBNP

Concentração baixa
BNP <100 pg/ml

NT-proBNP < 250 pg/ml

Zona cinzenta
BNP:100 - 500pg/ml

NT-proBNP: 250 -1000 pg/ml

Concentração elevada
BNP > 500 pg/ml

NT-proBNP >1000 pg/ml

Excluídos falsos positivos

Sim

IC possível/provável
Fazer ECO e pesquisar factores 

desencadeantes  e comorbilidades

IC m uito provável
Fazer ECO e pesquisar factores 

desencadeantes  e comorbilidades

IC  improvável
Procurar outras causas

para a dispneia

 
 

IC: insuficiência cardíaca; ECO: ecocardiograma. 

Fig 1: Algoritmo de decisão para o diagnóstico de dispneia aguda baseado nas concentrações séricas de peptídeo natriurético do tipo B
(adaptado de Maisel e col. e Januzzy e col. (23,27-29,32,33))

IC: Insuficiência cardíaca; ECO: ecocardiograma.
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mais recentes dados da investigação nas áreas da
fisiopatologia, da etiopatogenia e dos novos métodos
de imagem (121-140).
A fracção de ejecção ventricular é o parâmetro pre-
conizado nas Recomendações para o diagnóstico da
insuficiência cardíaca por disfunção sistólica ventricu-
lar, e a ecocardiografia o método mais utilizado na
prática clínica para a sua quantificação. Poderá, em
alternativa e em casos seleccionados, ser obtida por
ventriculografia clássica ou isotópica, ou por ressonân-
cia magnética cardíaca, método padrão, mais utilizado
na investigação ou naqueles casos onde não foi 
possível obter resposta por métodos mais acessíveis e
menos onerosos (112-114,134-136,141). A fracção de encurtamen-
to, como parâmetro isolado de função sistólica 
ventricular, aplicável a ventrículos com contractilidade
uniforme sem discinesia segmentar, é inadequada-
mente extrapolada para os corações remodelados dos
doentes com insuficiência cardíaca. A fracção de
ejecção ventricular, durante muito tempo avaliada ape-
nas de forma qualitativa, subjectiva, condicionada pela
experiência do operador, é hoje decisiva na escolha de
determinadas modalidades terapêuticas, pelo que a sua
quantificação deverá integrar o relatório padrão do
ecocardiograma. 
O valor considerado normal para a fracção de ejecção
é outro aspecto discrepante e de pouco consenso nos
grandes estudos e até nas Recomendações para o 
diagnóstico da síndrome. Têm sido utilizados nos
grandes estudos valores muito variáveis, entre 40 e
55%. A Sociedade Europeia de Cardiologia define
como fracção de ejecção normal ou ligeiramente
deprimida valores abaixo de 45% (2). Mais recente-
mente a Sociedade Americana de Ecocardiografia
definiu a fracção de ejecção como sendo normal acima
dos 55%, moderadamente deprimida entre 30 e 44 % e
muito deprimida abaixo de 30% (114). A avaliação da
função sistólica global deverá incluir não só a quantifi-
cação da fracção de ejecção ventricular esquerda, por
método biplanar (Simpson modificado), como dos 
volumes ventriculares telessistólico e telediastólico,
reflexo da remodelagem ventricular, devidamente
indexados à superfície corporal e ao género (114). 
A evolução tecnológica, nomeadamente a utilização de
contraste endovenoso, permite quantificar de forma
fidedigna, volumes ventriculares e fracção de ejecção
por ecocardiografia em praticamente todos os doentes,

com uma acuidade diagnóstica apenas ligeiramente
inferior à da ventriculografia de radionuclídeos ou à do
método padrão, a ressonância magnética (134-136,141). Num
futuro próximo, é provável que as actuais limitações do
método bidimensional venham a ser resolvidas com o
desenvolvimento e aplicação à prática clínica da
ecografia tridimensional (115).

Mais do que na metodologia, a controvérsia centra-se
actualmente na subdivisão da insuficiência cardíaca em
disfunção sistólica versus função sistólica preservada /
disfunção diastólica, com base no cálculo da fracção de
ejecção ventricular esquerda. À luz do conhecimento
actual, a fracção de ejecção ventricular poderá não ser,
de facto, o parâmetro objectivo mais apropriado ou
mais sensível para quantificar a função sistólica ven-
tricular (122-131, 134-140). Alguns autores defendem que esta
dicotomia é arbitrária e criou o mito de que a insufi-
ciência cardíaca é constituída por duas entidades clíni-
cas diferentes quando, na realidade, poderão ser apenas
dois fenótipos extremos, na evolução de uma mesma
entidade. Os diferentes fenótipos poderão ser condi-
cionados por  factores como o género feminino, a
hipertensão arterial, a hipertrofia ventricular esquerda,
a diabetes ou a função endotelial (Cap. I). A avaliação
dos doentes com insuficiência cardíaca e fracção de
ejecção ventricular esquerda normal por ecocardio-
grafia em modo M e Doppler tecidular, mas sobretudo
pelos novos métodos como o speckle tracking ou a
ressonância magnética cardíaca, mostram que, nesta
fase, já existe disfunção sistólica longitudinal (126-128,138).
Esta disfunção ventricular sistólica muscular pode
actualmente ser objectivada de forma precisa; manifes-
ta-se por disfunção ventricular segmentar ou longitudi-
nal, durante a contracção e o relaxamento ventricular e
traduz-se ainda por intervalos de tempo sistólico anó-
malos, aumento do volume da aurícula esquerda e dos
peptídeos natriuréticos cardíacos (121,127-132,134,135). 
Com base neste conceito, as Associações de
Insuficiência Cardíaca e de Ecocardiografia da
Sociedade Europeia de Cardiologia acabam de emitir
um novo consensus para o diagnóstico e para a
exclusão, na prática clínica, da insuficiência cardíaca
com fracção de ejecção ventricular esquerda normal /
disfunção diastólica (121). Propõem nova nomenclatura e
algoritmos para o diagnóstico e exclusão da situação
com base na clínica, na quantificação da fracção de
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Fig. 2: Algoritmo diagnóstico da insuficiência cardíaca com fracção de ejecção 
normal (10) 
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Fig. 2: Algoritmo diagnóstico da insuficiência cardíaca com fracção de ejecção normal (10)

IC: insuficiência cardíaca; VE: ventrículo esquerdo; FEVE: fracção de ejecção do ventrículo esquerdo; VTDVEi: volume telediastólico do
ventrículo esquerdo indexado à superfície corporal; PCPm: pressão capilar pulmonar média de encravamento; PTDVE: pressão telediastólica
do ventrículo esquerdo; τ: constante de tempo de relaxamento VE; b: constante de rigidez VE; DT: Doppler tecidular; E: velocidade da onda
inicial de enchimento VE (fluxo Doppler pulsado transmitral); E’: velocidade da onda inicial de relaxamento miocárdico VE (perfil DT do
anel mitral); NT-proBNP: porção N terminal do peptídeo natriurétrico tipo B; BNP,  peptídeo natriurético de tipo B; E/A: quociente de veloci-
dades diastólicas de enchimento VE (fluxo Doppler pulsado transmitral); td: tempo de desaceleração da onda E do fluxo mitral; VAEi: 
volume da aurícula esquerda indexado à superfície corporal; IMVE: índice de massa VE; tAr: tempo de duração da onda de inversão do fluxo
venoso pulmonar síncrona com a sístole auricular tA: tempo de duração da onda tardia A do fluxo de enchimento VE síncrona com a sístole
auricular (fluxo Doppler pulsado transmitral); ICFEN: insuficiência cardíaca com fracção de ejecção normal.

COMO DIAGNOSTICAR A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
COM FRACÇÃO DE EJECÇÃO NORMAL
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Considerar  ICFEN

Ecocardiograma  
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COMO EXCLUIR O DIAGNÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRACÇÃO DE 
EJECÇÃO NORMAL 

 

Fig. 3: Algoritmo para excluir o diagnóstico de insuficiência cardíaca com fracção de ejecção normal (10).

FEVE: fracção de ejecção do ventrículo esquerdo; VTDVEi: volume telediastólico VE indexado à superfície corporal; VAEi: volume 
auricular esquerdo indexado à superfície corporal; IMVE: índice de massa VE; DT: Doppler tecidular; S: velocidade de contracção da onda 
sistólica miocárdica VE (perfil DT do anel mitral); E: velocidade da onda inicial de enchimento VE (fluxo Doppler pulsado transmitral); E’:
velocidade da onda inicial de relaxamento miocárdico VE (perfil DT do anel mitral); ICFEN: insuficiência cardíaca com fracção de ejecção
normal.
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ejecção ventricular esquerda e dos volumes ventricu-
lares, em parâmetros de disfunção diastólica por 
ecocardiografia e no doseamento do peptídeo natri-
urético do tipo B (Figs 2,3) (121). O diagnóstico da insu-
ficiência cardíaca com fracção de ejecção ventricular
esquerda normal requer assim três critérios em simultâ-
neo: sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca;
função sistólica ventricular esquerda normal ou ligeira-
mente diminuída; evidência de disfunção diastólica
ventricular esquerda (Fig.2). A evidência de disfunção
diastólica poderá ser obtida por método invasivo ou
por ecocardiografia-Doppler tecidular, sendo suficiente
para diagnóstico um rácio E/E’ superior a 15. Caso este
índice se situe entre 8 e 15, valor sugestivo mas não
diagnóstico de disfunção diastólica, será necessária
investigação complementar para a confirmar: avaliação
do fluxo da válvula mitral ou veias pulmonares, do
índice de massa ventricular ou do volume da aurícula
esquerda por ecocardiograma–Doppler, evidência 
electrocardiográfica de fibrilhação auricular ou dosea-
mento sérico de peptídeo natriurético do tipo B eleva-
do. O doseamento sérico do BNP ou do NT-proBNP
elevado – superior a 200 e 220 pg/mL respectivamente
– também não é critério suficiente para estabelecer o
diagnóstico definitivo, necessitando de pelo menos
mais um dos critérios de disfunção diastólica acima
mencionados (Fig. 2) (121). 
A exclusão do diagnóstico de insuficiência cardíaca
com fracção de ejecção ventricular esquerda normal
num doente com dificuldade respiratória na ausência
de sinais de sobrecarga hídrica, é uma tarefa difícil e
com tão importantes implicações prognósticas que o
cronograma proposto neste documento encontra toda
a justificação. A estratégia proposta baseia-se no ele-
vado valor preditor negativo dos diferentes 
parâmetros e respectivos cut-off, para a exclusão do
diagnóstico (Fig. 3). 
Pretendem os autores que esta estratégia de afirmação
e exclusão do diagnóstico possa servir o doente 
individual, mas também para a inclusão de doentes em
grandes ensaios clínicos. Propõem uma metodologia
mais simples, exequível e possivelmente fidedigna,
que a das Recomendações prévias da Sociedade
Europeia de Cardiologia, para o diagnóstico da insufi-
ciência cardíaca por disfunção diastólica, que discuti-
mos exaustivamente no artigo 7 (9,121). Integra os 
conhecimentos fisiopatológicos mais recentes e 

preconiza a utilização de parâmetros mais simples,
com cut-offs precisos. 
Todavia, ao simplificar os critérios, com todas as van-
tagens inerentes, também exclui alguns índices
capazes de melhorar a sensibilidade e especificidade
para o diagnóstico da síndrome. Reconhecendo os
autores que os doentes com insuficiência cardíaca e
fracção de ejecção normal já exibem disfunção sistóli-
ca, não incluem qualquer proposta para a sua 
objectivação; continuam a vincular a função sistólica
ventricular à quantificação da fracção de ejecção o
que implica falhar alguns diagnósticos na fase precoce
da disfunção sistólica, que pode cursar com fracção de
ejecção normal ou até ligeiramente elevada.
Assumem as designações de insuficiência cardíaca
com fracção de ejecção normal e insuficiência cardía-
ca por disfunção diastólica como sobreponíveis, quan-
do a primeira situação existe na ausência de disfunção
diastólica objectivável, e a disfunção diastólica cursa
por vezes sem pressões de enchimento elevadas em
repouso – parâmetros de decisão determinantes nestes
algoritmos (121,132). Doentes com predomínio de 
alteração do relaxamento ventricular, especialmente
os hipertensos com hipertrofia ventricular esquerda -
os mais frequentes - podem evoluir com disfunção
diastólica significativa na ausência de aumento das
pressões ventriculares em repouso. Desenvolvem sin-
tomas de insuficiência cardíaca e pressões de 
enchimento elevadas com o exercício e na dependên-
cia da frequência cardíaca. Serão exemplo de pos-
síveis falsos negativos, excluídos do diagnóstico por
esta metodologia, a não ser que o índice de volume da
aurícula esquerda já exceda o valor proposto no
cronograma. O carácter intermitente da insuficiência
cardíaca por disfunção diastólica, na fase precoce 
de evolução, já foi amplamente discutido nos artigos
7 e 15.
Alguns autores discutem a utilização da relação E/E’
superior a 15, uma vez que a sensibilidade deste
índice para a detecção de pressões elevadas em
doentes com insuficiência cardíaca e fracção de
ejecção normal é relativamente baixa (117,136-140). Mesmo
baixando o cut-off do E/E’ para 10, a sensibilidade
será de apenas 63% (137). A maioria dos doentes com
fracção de ejecção normal e pressões diastólicas ele-
vadas terão E/E’ entre 8 e 15, o que na prática obrigará
à análise quase sistemática dos restantes parâmetros
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ecocardiográficos, para a confirmação do diagnós-
tico (117,137).
Finalmente, este Consensus não descrimina os 
diferentes tipos de disfunção diastólica, com prognós-
tico e abordagem terapêutica diferentes. Nunca será
demais relembrar a importância do diagnóstico com-
pleto da doença para a boa prática clínica.
No século XXI, a exigência no diagnóstico completo
do doente com insuficiência cardíaca excede muito a
avaliação da disfunção cardíaca em repouso, tendo a
ecocardiografia um papel diagnóstico muito para além
do reconhecimento e quantificação da disfunção
sistólica ou diastólica ventricular. 
A evolução do conhecimento fisiopatológico da sín-
drome, a descoberta de novas estratégias terapêuticas
farmacológicas, não farmacológicas e cirúrgicas,
capazes de modificar o curso da doença, obrigam a
um diagnóstico mais preciso, com a correcta identifi-
cação dos subgrupos de doentes mais susceptíveis 
de responder a cada uma destas modalidades terapêu-
ticas. 
Muitos doentes em fases avançadas de insuficiência
cardíaca exibem uma contracção descoordenada das
paredes ventriculares esquerdas (dissincronia intra-
ventricular), entre o ventrículo direito e o esquerdo
(dissincronia inter-ventricular) e/ou aurículo-ventricu-
lar, sendo candidatos a pacemaker de ressincroniza-
ção ventricular. A ecocardiografia poderá ter um papel
crítico no diagnóstico da dissincronia ventricular
mecânica e na identificação dos respondedores a esta
terapêutica. Poderá evitar a ressincronização de
doentes que dela não beneficiam e, potencialmente,
identificar outros que não estarão incluídos nas actu-
ais Recomendações, por terem QRS estreito (142). Ainda
que promissora nesta área, a ecocardiografia carece de
validação dos parâmetros a utilizar. Todas as modali-
dades têm vindo a ser estudadas com esta finalidade,
mas a ecocardiografia-Doppler tecidular tem assumi-
do um papel de relevo na identificação e quantificação
da dissincronia ventricular. Mais recentemente, têm
sido estudadas outras modalidades como o strain rate,
o speckle tracking e o ecocardiograma tridimensional
na tentativa de obviar alguns problemas técnicos da
ecocardiografia-Doppler tecidular no diagnóstico da
dissincronia mecânica (11,143). A superioridade da eco-
cardiografia sobre o ECG na selecção dos responde-
dores à terapêutica de ressincronização continua em

debate.  As Recomendações internacionais não pre-
conizam de momento qualquer parâmetro ecocardio-
gráfico para a selecção de candidatos a este 
tratamento (11).

Outros métodos complementares sem indicação para o
diagnóstico da insuficiência cardíaca em todos os
doentes, terão um papel preponderante a desempenhar
em situações específicas, nomeadamente no diagnós-
tico etiológico da doença ou na selecção de doentes
para modalidades individualizadas de tratamento,
como o transplante cardíaco. Assim, o teste de
esforço – em tapete rolante com ou sem consumo de
oxigénio, ecocardiográfico ou com radionuclídeos - o
cateterismo cardíaco esquerdo e direito, a coro-
nariografia ou a biópsia miocárdica têm indicações
precisas mas pontuais, a ponderar caso a caso. São por
vezes imprescindíveis para  completar o diagnóstico
da insuficiência cardíaca, tendo importantes impli-
cações terapêuticas (2-6).

A CLÍNICA E OS EXAMES COMPLE-
MENTARES DE DIAGNÓSTICO NO RAS-
TREIO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NA
COMUNIDADE

A disfunção ventricular assintomática é pelo menos tão
frequente na comunidade quanto a sintomática. Existe
evidência de que o tratar precocemente a disfunção
ventricular sistólica assintomática produz benefícios
reais quanto ao prognóstico e, tal como no caso da dis-
função sistólica sintomática, é custo-eficiente (144-146). 
O método padrão para o rastreio da disfunção cardíaca
implicaria a realização de ecocardiograma a toda a
população, o que é técnica e economicamente incom-
portável, pelo que o problema do rastreio da disfunção
cardíaca, com especial preocupação com a assintomáti-
ca, no ambulatório, se arrasta desde há muitos anos.
Os estudos têm vindo a testar várias estratégias na
procura de uma metodologia que seja, também ela,
custo-eficiente. Têm-se deparado sistematicamente
com alguns problemas relevantes. O primeiro é que,
salvo raras excepções, restringem habitualmente a
análise à disfunção sistólica ventricular sintomática e
assintomática, ignorando todos os outros tipos de dis-
função cardíaca estrutural tal como a doença valvular
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ou a hipertrofia ventricular esquerda que, podendo
ainda ser assintomáticos, são objectiváveis por ecocar-
diografia, são precursores de insuficiência cardíaca e
obrigam a atitude terapêutica individualizada; limitam
ainda o rastreio à disfunção sistólica alegando a falta de
critérios universalmente aceites para o diagnóstico da
disfunção diastólica. O segundo é o facto de incluírem
na análise do desempenho dos testes de diagnóstico os
doentes em fibrilhação auricular ou com sopros cardía-
cos que constituem só por si indicações para ecocardio-
grafia. Finalmente, e no que se refere à acuidade do
ECG, existe o problema da qualidade do relatório feito
pelo cardiologista versus médico dos Cuidados
Primários de Saúde versus a interpretação pelo próprio
electrocardiógrafo, comprovadamente menos fide-
digno nas duas últimas situações (147). 
Em 2003, The National Institute of Clinical Excellence
(NICE) nas suas Recomendações para o diagnóstico da
insuficiência cardíaca na comunidade, preconizava a
utilização do ECG, do doseamento dos peptídeos natri-
uréticos (BNP ou NT-proBNP) ou de ambos para o 
rastreio da doença(148). Não se comprometia com as van-
tagens ou inconvenientes de cada uma das metodolo-
gias, provavelmente pela impossibilidade de, na altura
e na ausência de estudos comparativos, avaliar da
acuidade e custo-eficiência relativos a cada uma das
estratégias. Numa metanálise recente, Davenport e col.
confirmam a elevada sensibilidade de qualquer dos três
testes para a detecção da disfunção sistólica ventricu-

lar, sem mais-valia quando utilizados em conjunto e
confirmam a maior especificidade dos peptídeos 
natriuréticos neste contexto (145).
Jeyaseelan e col. analisaram o interesse do ECG e do
BNP como testes de rastreio para apoiar ou excluir a
necessidade de ecocardiograma, numa população com
a suspeição clínica de insuficiência cardíaca, refe-
renciada pelos Cuidados Primários de Saúde.
Avaliaram a acuidade do ECG (relatado por
Cardiologista), isoladamente ou em combinação com o
doseamento do BNP, como preditor do diagnóstico de
insuficiência cardíaca - de acordo com os critérios da
Sociedade Europeia de Cardiologia -, da disfunção
sistólica ventricular, da doença valvular e da hipertrofia
ventricular esquerda objectivadas por ecocardiografia.
Os autores concluem que, ainda que adequado para o
rastreio da disfunção sistólica ventricular, o desem-
penho do ECG e do BNP no rastreio dos restantes
parâmetros foi fraco. Estimam que a realização 
sistemática do ecocardiograma a todos os doentes com
suspeita clínica da síndrome - excluindo os casos de
fibrilhação auricular e com sopro cardíaco, situações
para as quais o ecocardiograma é mandatório -
envolveria o gasto de 25000 £ e teoricamente, não omi-
tiria nenhum caso. A alternativa do pré-rastreio pelo
ECG ou pelo BNP, diminuiria o número de ecocardio-
gramas e os gastos para 13927 e 11564 £ respectiva-
mente. Consegui-lo-ia à custa dum fracasso diagnósti-
co em 6% e 14% dos casos de disfunção sistólica 
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Quadro VII: Estratégias para rastreio da disfunção sistólica e diastólica, sintomática e assintomática, estudo de Galasko e col. (139)

Estratégia 1 - Realização de ETT a todos  (método padrão)

Estratégia 2 - ECG a todos seguido de ETT quando ECG anómalo

Estratégia 3 - NT-proBNP sérico a todos, seguido de ETT quando doseamento elevado

Estratégia 4 - ECG e doseamento sérico de NT-proBNP a todos, seguido de ETT quando um dos exames alterado

Estratégia 5 - ECG e doseamento sérico de NT-proBNP a todos, seguido de ETT quando ambos os exames alterados

Estratégia 6 - EP a todos, seguido de ETT quando evidência qualitativa de disfunção sistólica

Estratégia 7 - ECG a todos seguido de EP naqueles com ECG anómalo e  depois ETT se suspeita de disfunção sistólica por EP

Estratégia 8 - NT-proBNP a todos seguida de EP quando doseamento elevado e ETT se suspeita de disfunção sistólica por EP

ETT: ecocardiograma transtorácico; EP: avaliação qualitativa da função cardíaca por ecocardiógrafo portátil.
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ventricular, em 13% e 18% das situações de insuficiên-
cia cardíaca, em 45% e 52% dos casos de doença
valvular e em 45% e 41%, dos casos de hipertrofia 
ventricular esquerda respectivamente, preço clara-
mente inaceitável (150). Em conformidade, os autores
reforçam a necessidade de realizar ecocardiograma em
todos os doentes com suspeita clínica de insuficiência
cardíaca, ainda que tal implique a duplicação dos 
custos. 
Estes dados corroboram os do estudo EPICA, no que
respeita ao fraco desempenho diagnóstico do ECG,
quando se pretende confirmar a doença em indivíduos
com suspeição clínica da insuficiência cardíaca em
todo o seu espectro, no ambulatório (artigo 12), assim
como a fraca acuidade do BNP como preditor do 
diagnóstico da hipertrofia ventricular esquerda detecta-
da por ecocardiografia que relatamos no artigo 14.

Uma análise do Framingham Heart Study também
mostra o fraco desempenho dos peptídeos natriuréticos
(BNP e NT-ANP) para o rastreio da hipertrofia 
ventricular esquerda em indivíduos assintomáticos (151).
Galasko e col. compararam sete estratégias para o ras-
treio da disfunção ventricular sintomática e assin-
tomática, sistólica e diastólica (Quadro VII).
Estudaram uma amostra representativa da população
em geral e uma sub-população de risco, com pelo
menos um dos seguintes factores de risco:   hipertensão
arterial, diabetes, cardiopatia isquémica, doença vascu-
lar periférica, doença cerebrovascular ou ingesta
alcoólica significativa. Avaliaram a eficiência e os cus-
tos das várias estratégias que compararam, com a de
realizar ecocardiograma a todos os doentes. O ECG e o
NT-proBNP isoladamente e em conjunto tiveram fraca
sensibilidade para a detecção da disfunção diastólica,

Fig. 4: Proposta de algoritmo para o rastreio da disfunção ventricular (particularmente sistólica) em populações de risco, na comunidade
(adaptado de Maisel A (33)).

IC: insuficiência cardíaca; ECO: ecocardiograma.
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enquanto que ambos tiveram elevada sensibilidade e
valor preditor negativo, para a detecção da disfunção
sistólica ventricular por ecocardiograma transtorácico
(ETT), em qualquer das sub-populações. O ECG 
revelou menor especificidade que o NT-proBNP. A uti-
lização do ECG ou, em alternativa, do NT-proBNP
como pré-rastreio para o ETT foram igualmente custo-
eficientes. A utilização do ecocardiograma portátil
numa fase intermédia do rastreio, em doentes com
ECG anómalo ou peptídeo elevado, aumentou a 
eficiência e diminuiu custos, sendo a estratégia mais
vantajosa. O rastreio da disfunção sistólica foi mais
custo-efectivo nos doentes de alto risco do que na popu-
lação em geral e muito mais do que na população de
baixo risco qualquer que fosse a estratégia utilizada (152). 
Uma metanálise prévia de quatro estudos destinados a
avaliar o desempenho do ECG no rastreio da disfunção
sistólica havia relatado a elevada sensibilidade do
método (73-94%), com uma especificidade de 58%,
estatísticas sobreponíveis às do estudo de Galasko e
col. (153).
Nos últimos anos vários outros estudos demonstraram
a elevada sensibilidade e especificidade dos peptídeos
natriuréticos, BNP e NT-proBNP, para a detecção da
disfunção sistólica sintomática e assintomática na 
população em geral e nos grupos de risco em particular
e a sua capacidade de reduzir custos quando utilizados
no pré-rastreio para ETT – diminuições até 77% dos
gastos na população em geral e de 50% na de alto 
risco (154-156). Heidenreich e col. salientam o bom desem-
penho do BNP no rastreio da disfunção sistólica 
assintomática e mais uma vez relembram que, de acor-
do com a prevalência da situação, o teste poderá ser
mais útil em populações de maior risco, onde a
prevalência é mais elevada: idosos, homens, hiperten-
sos, diabéticos, status pós-enfarte do miocárdio (156).
Têm sido propostos, nesta perspectiva, algoritmos para
o rastreio da disfunção ventricular em populações de
risco, na comunidade, de acordo com os doseamentos
dos peptídeos natriuréticos (Fig.4) (33).
Muito recentemente, Goode e col. propõem o pré-ras-
treio para ecocardiograma, numa população de alto
risco para disfunção ventricular esquerda, utilizando
um modelo de regressão linear que combina o NT-
proBNP, a duração do QRS, os sintomas de sobrecarga
hídrica e a história de enfarte do miocárdio, variáveis
que mostraram ser preditores independentes de dis-

função ventricular esquerda. Demonstram que é 
possível assim diminuir, com segurança, o número de
pedidos de ecocardiograma em 44% e diminuir os cus-
tos em 18% (147), cenário não muito diferente, em termos
de custo-benefício, do descrito por Galasko e col.(152).
Para mais fácil manuseio nos Cuidados Primários de
Saúde, propõem a utilização de um nomograma com
base neste modelo de regressão linear.
Nielsen e col. também testaram uma escala de 
pontuação que, combinando o BNP com uma história
de enfarte prévio, a existência da fibrilhação auricular
e de outras anomalias major no ECG, permitiu detectar
adequadamente - área abaixo da curva ROC de 0,85 - a
existência de disfunção cardíaca avaliada por ecocar-
diograma e definida como disfunção sistólica ventricu-
lar ou doença valvular significativa. Propõem que seja
utilizada nos Cuidados Primários de Saúde como méto-
do de pré-rastreio para o ecocardiograma em indivídu-
os com doença cardiovascular sob medicação (popu-
lação de risco). Não foi incluída a disfunção diastólica,
nem avaliados os custos de implementação desta
estratégia (154).

Do acima exposto transparecem as inúmeras dificul-
dades que o diagnóstico e sobretudo o rastreio da 
insuficiência cardíaca continuam a oferecer, apesar da
implementação de exames complementares e
metodologias cada vez mais sofisticados. A insuficiên-
cia cardíaca é muito mais do que uma síndrome,
abrange um enorme espectro de fenótipos o que não
será alheio à heterogeneidade do desempenho dos
vários testes ao longo de todo o espectro clínico da
insuficiência cardíaca. A utilização dos exames com-
plementares para o rastreio e o diagnóstico da insufi-
ciência cardíaca exige o domínio das potencialidades e
limitações de cada teste, nos vários contextos clínicos. 
Parece possível fazer o rastreio da insuficiência cardía-
ca de forma eficiente e com custos controlados. A
investigação, a formação e o diálogo serão certamente
palavras-chave para a implementação de uma estraté-
gia bem sucedida, assim os profissionais de saúde e as
entidades competentes, alocadoras de recursos, estejam
cientes deste problema de Saúde Pública.
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THE DIAGNOSTIC CHALLENGE OF
HEART FAILURE WITH PRESERVED 
SYSTOLIC FUNCTION IN PRIMARY CARE
SETTING: an EPICA-RAM substudy *.

Fonseca C, MD, Ceia F, MD, PhD, Azevedo I, MD,
Mota T, MD, Matias F, MD, Costa C, PD, Gouveia-
Oliveira A, MD, PhD, on behalf of the EPICA-RAM
Investigators
EPICA Study Research Group, Lisboa, Portugal.

Key words: heart failure, normal ejection fraction,
diagnosis, screening, primary care.

* Submetido para publicação, 2008.

ABSTRACT

Early stages of heart failure (HF) with preserved sys-
tolic function (PSF) are particularly difficult to 
diagnose. Echocardiography (echo) is costly and not
easily available in routine settings. Whether BNP
could aid remains unclear. We hypothesized that BNP
could confirm or refute a suspected diagnosis of HF
in patients with preserved systolic function, and/or
reduce the number of echocardiograms needed to
screen for HF with PSF in Primary Care setting. 
Aim: To evaluate the accuracy of BNP to confirm or
refute a suspected diagnosis of HF on clinical
grounds, in patients with PSF. To evaluate BNP as a
pre-screening test to echo.
Methods: Patients and normal controls of an epide-
miological cross-sectional study of primary care 
centres attendants were analyzed (EPICA-RAM 
sub-study). HF was diagnosed according to ESC
guidelines. HF/PSF was considered when signs and
symptoms or drug treatment for HF, concomitantly
with shortening fraction over 28% and increased left
ventricular mass index (LVMI) and/or left atrial (LA)
enlargement, were present, in the absence of valvular
disease and LV segmental dyskinesia. Accuracy of
(log transformed) BNP (IRMA, Shionogi, Osaka,
Japan),  to confirm a suspected diagnosis of HF in
patients with PSF, and to predict  increased LVMI
and/or dilated LA on echo was evaluated by areas
under the receiver operating curve (AUC).
Results: EPICA-RAM estimated prevalence of global
HF was 4.7%, and of HF/PSF 2.7%; 3/4 of the
patients were in NYHA classes I-II. AUC for 
detecting HF/PSF, increased LVMI and dilated LA,
were 0.56, 0.54, 0.89 respectively.
Conclusion: The accuracy of BNP to confirm or
refute a suspect diagnosis of HF/PSF or to predict
increased LVMI and or LA on echo was suboptimal,
suggesting limited usefulness of BNP as a screening
tool for HF/PSF in Primary Care setting.

INTRODUCTION:

The prevalence of heart failure (HF), particularly of
HF with normal ejection fraction, is increasing in
industrialized countries as the proportion of elderly
within the population increases. 
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Although the clinical syndrome of HF is traditionally
associated with left ventricular systolic dysfunction,
more recent epidemiological data showed that HF
with preserved systolic function is a prevalent condi-
tion, generally treated in primary care 1-7. About half
of the HF cases in the general population as well as
hospital admissions, have normal ejection fraction,
and an adverse prognosis 3,4,8-13. 
In the majority of the studies, HF with normal 
ejection function has been made equal to isolated
diastolic HF, but strong controversy has arisen about
this issue, with opposite scientific positions. The con-
cept of HF with preserved left ventricular systolic
function was first recognized in the early 1970’s 14.
Non invasive criteria for the diagnosis of isolated
diastolic dysfunction were proposed. The European
Society of Cardiology (ESC) published Guidelines
for the diagnosis of diastolic HF combining signs and
symptoms of HF and normal or almost normal 
ejection fraction, and objective evidence of impaired
diastolic function (abnormal left ventricular 
relaxation and filling, diastolic distensibility and dias-
tolic stiffness), that have not gained general acce-
ptance 15. The American College of Cardiology /
American Heart Association Guidelines for the evalu-
ation and management of HF support a diagnosis of
exclusion 16. They sustain the concept that if the
patient has symptoms of HF but normal systolic 
function, he is classified as having HF with normal
ejection fraction, so that it is no longer mandatory to
assess diastolic function objectively in these patients.
The large majority of trials and screening strategies
have evaluated patients with symptomatic or asymp-
tomatic systolic dysfunction. There is diverging infor-
mation on HF with normal ejection fraction and due
to diastolic dysfunction in the community, partly
because of the lack of a wide accepted definition and
current easy reliable applicable diagnostic criteria 17. 
Various studies highlighted that HF is commonly 
misdiagnosed by General Practitioners 3,4,18-23. Early or
subclinical stages of the disease are particularly diffi-
cult to diagnose. To make a major impact on the 
prognosis of HF, it would be important to be able to
recognize various forms of the disease early enough
to restrict the progression to overt HF. Screening
strategies are therefore crucial. 
In the every day practice, the diagnostic strategy

includes objective measurement of diastolic function
by use of Doppler-echocardiography 15. There is 
however an ongoing discussion about which echocar-
diographic parameter should be used for evaluating
heart failure with normal ejection fraction / diastolic
dysfunction in the broader routine clinical setting.
To measure biochemical biomarkers that are asso-
ciated with cardiac dysfunction could be an alterna-
tive diagnostic approach. BNP and NT-proBNP may
accurately reflect alterations in the structure and 
function of the heart and are currently the most 
promising cardiac markers under investigation 24.
Taken together with the overwhelming mass of 
observational data, the reports from randomized con-
trolled trials indicate an optimistic outlook for the
usefulness of plasma BNP and NT-proBNP in diagno-
sis of overt HF 19,24. However, very few data are 
available that provide evidence that plasma 
natriuretic peptides levels can be used to reliably
diagnose HF with ejection fraction or diastolic heart
failure, or to screen for HF with normal ejection
function in the community 19,24,25. 
We assessed the accuracy of plasma BNP measure-
ment to confirme or refute a suspected diagnosis of
HF in patients with preserved systolic function, in
Primary Care setting. We also hypothesized that BNP
combined with clinical data could reduce the number
of echocardiograms needed to screen for HF with nor-
mal systolic function in the community. Therefore,
the ability of BNP levels to predict left atrial enlarge-
ment and left ventricular hypertrophy on echocardio-
graphy, considered as markers of diastolic 
dysfunction, was tested. 

METHODS:

This study evaluates the sub-population of patients
with a definite diagnosis of HF and preserved systolic
function of the EPICA-RAM study, part of the EPICA
programme 3,4. The EPICA-RAM study 4 was an 
epidemiological, prospective study involving subjects
attending Primary Care centres in the Autonomous
Region of Madeira (RAM), selected by a two-stage
random sampling procedure. The primary sampling
units were 30 General Practitioners (GPs), stratified
by municipality and proportional to the population of
each municipality, using a computer-generated 
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random number sequence, applied to the lists of
Madeira General Practitioners (GP). The second stage
consisted in random sampling of 26 consecutive 
subjects per GP with stratification by age group (25 to
49 years, 50 to 59 years, 60 to 69 years, 70 to 79
years, and over 80 years old, in proportions of 2, 2, 4,
6 and 12 subjects respectively) irrespective of the
reason for the consultation. All primary health care
attendants were eligible for the study, with he 
exception of subjects attending for the treatment of
acute infection or metabolic conditions and 
pregnancy. 
Definite HF cases were diagnosed according to the
ESC Guidelines 26: symptoms and signs of HF and
evidence of cardiac dysfunction at rest assessed by
echocardiography.
The Boston questionnaire was selected as the 
screening instrument 4,27. Subjects scoring up to two
points in the sum of part I (symptoms) and part II
(history and physical examination) of the Boston
questionnaire, and who were not taking any medica-
tion for chronic HF (loop or thiazide diuretic in
monotherapy or in association with ACE-inhibitors,
digitalis or hydralazine plus nitrates) were considered
not having criteria for chronic HF. All subjects who
scored three or more points in the sum of part I and
part II of the Boston questionnaire, or with any of the
above treatment irrespective of the score, were 
considered possible or probable cases of HF and 
submitted to further investigation with a chest X-ray,
12-lead electrocardiogram, M mode and 2D echocar-
diogram, routine laboratory evaluation, according to
Guidelines, and serum BNP measurement. The
echocardiographic criteria of objective evidence of
cardiac dysfunction at rest adopted by the EPICA
programme were described in detail elsewhere 3,4. For
the purpose of this study, HF with preserved systolic
function was considered in the presence of: left 
ventricular fractional shortening > 28% (in the
absence of major wall motion abnormalities) and left
ventricular mass index > 134 g/m2 in men 
or > 110  g/m2 in women, or left atrial size or posteri-
or wall or ventricular septum greater than the 95th
percentile for the value predicted for age and body
surface area calculated using Henry’s equations (in
the absence of data on which to calculate left ventri-
cular mass index). Patients with significant valvular

disease or atrial fibrillation / flutter were excluded
from the analysis.
One patient per age group and per GP, with no HF
symptoms or signs (sum of part I and part II of the
Boston questionnaire = 0), a normal ECG and chest
X-ray constitute the age-matched control population.
All the subjects included in the study were recruited
between January 2000 and July 2001, and informed
consent was obtained.
Samples of venous blood were collected by veni-
puncture into refrigerated tubes containing EDTA-K 
(1 mg/ml of whole blood) with a supplement of
Trasylol (aprotinin-500 Kiu/ml blood), a protease
inhibitor, following at least 15 minutes of recum-
bence, immediately stored at 4º and sent to the central
laboratory in Lisbon. Within eight hours of the draw
time, they were centrifuged and serum separated,
allocated and frozen at -70ºC until analysis.
Measurement of BNP was carried out using immuno-
radiometric assay (IRMA, Shionogi & Co, Osaka,
Japan) 28. BNP level was measured in all patients and
in age-matched control population.
The Laboratory was blinded to clinical and echocar-
diographic data. 
Receiver operator characteristic (ROC) curves were
produced for the serum BNP (log transformed) to 
predict a definite diagnosis of HF with preserved
systolic function according to ESC Guidelines on
diagnosis of HF, as well as left atrial enlargement and
left ventricular hypertrophy on echocardiography. 
As part of the EPICA programme the National
Medical Council, the Regional Health Authorities and
the Ministry of Health approved this study.

RESULTS:

A total of 686 consecutive attendants were included in
the EPICA-RAM study by GPs of Madeira. Six 
hundred and forty four patients were analysable: 156
men and 488 women, with a mean age of 64.4 ± 16.2
years. 
Sixty had a definite diagnosis of HF according to ESC
Guidelines. The estimated prevalence of global HF in
Madeira was 4.7% and of HF with preserved systolic
function 2.7%, representing 58% of all the diagnosed
types of HF 4. 
For the purpose of this sub-study thirty-three patients
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with HF and preserved systolic function were
included: 27 women and six men, aged 72.7 ± 10.8
years (44-91).  Forty per cent of the patients were in
NYHA class I and 50% in NYHA class II.
From the 125 Primary Care attendants selected to the
control group, 55 age-matched individuals had a 
normal ECG and chest X-ray, were considered as not
having HF and used as controls to BNP measurement.
Patients’ mean BNP levels were: 44 ± 57.1 pg/ml,
median: 25 pg/ml, and for age match controls mean 

BNP levels were: 13.8 ± 14.3 pg/ml and median: 9.5
pg/ml (Fig. 1).
Estimates for area under the receiver-operator charac-
teristic curve (AUC) for the prediction of a definite
diagnosis of HF with preserved systolic function as
recommended by ESC Guidelines, left ventricular
hypertrophy and enlarged left atria assessed by Echo
were 0.56 (CI 95%: 0.44-0.67), 0.54 (CI 95%: 0.45-
0.64) and 0.89 (CI 95%: 0.77-1.00), respectively 
( Fig.2).

DISCUSSION

As previously reported, the prevalence of HF with
preserved systolic function in Madeira was high, 
representing more than half of the total cases of HF. It
is also clear that the diagnosis is difficult despite the-
oretically clear Guidelines 15,16.
Echocardiography is the best tool for diagnosis and
characterization of cardiac dysfunction in the commu-
nity, but extensive use is limited by availability and
cost. In what HF with preserved systolic function is
concerned, strict non-invasive diagnostic criteria of
cardiac dysfunction at rest have never been clarified 13.
Rigorous Doppler echocardiographic criteria of dias-
tolic dysfunction are time consuming and not 
easily applicable in every day practice, in the commu-
nity 15.
Natriuretic peptides are very sensitive markers of

Log BNP

Area under 
ROC curve

CI 95%

HF with preserved 
systolic function

0.56 0.44 – 0.67

Increased LVMI (on echo) 0.54 0.45 – 0.64

Enlarged LA (on echo) 0.89 0.77 – 1.00

Mean ±SD
(pg/ml)

Median
(pg/ml)

Controls 13,8 ± 14,3 9,5

HF/PSF 44,0 ± 57,1 25,0
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HF: heart failure, LVMI: left ventricular mass index LA: left atria

Fig. 2: AUC for heart failure with preserved systolic function,
increased LVMI and dilated LA.

HF/PSF: heart failure with preserved systolic function

Fig. 1: Mean and Median BNP levels among controls and heart 
failure patents with preserved systolic function
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heart dysfunction and volume overload and their
measurement has been proposed as a first-line test to
select patients to be submitted to further investiga-
tion, including echocardiography.
The ability of natriuretic peptides, BNP and NT-
proBNP, to assist in the diagnosis of HF in patients
who were assessed acutely in the emergency 
department has been reported with consistent results
over the past decade 28-30. Similar accuracy has been
reported in the diagnosis of left ventricular
dysfunction and overt HF in hospitalized patients,
outpatient clinics setting, and in the community 22,32-34.
A number of studies have made it clear that in patients
with established HF due to systolic dysfunction, 
concomitant diastolic dysfunction will raise natriu-
retic peptides levels in proportion to severity, with 
restrictive filling pattern leading to the greatest
increase 35-40. 
In our study BNP level was not an accurate method to
confirme or refute a suspected diagnosis of HF with
preserved systolic function, on clinical grounds, in
Primary Care. It contrasts with some studies of newly
symptomatic patients in which plasma BNP has
demonstrated high sensitivity, specificity, and 
predictive values for a final diagnosis of HF with 
preserved systolic function 24,34,39,40. Several factors
may contribute to these results. First, the spectrum of
the disease encountered in the community differs
from that observed in referral settings, and this will
directly influence the performance of the test. The
concept of HF with preserved systolic function is 
heterogeneous and probably encompasses a wide
spectrum of pathophysiological states ranging from
true severe diastolic dysfunction, as in primary hyper-
trophic cardiomyopathy, to latent or moderate 
diastolic dysfunction, because of prolonged relax-
ation and/or increased stiffness at rest, with little car-
diac reserve to respond to stress. Unlike most of the
reports in our population-based study, NYHA classes
I and II were predominant. Most of the included
patients were on drug treatment and show no 
symptoms at rest but in relation to stress conditions. 
Redfield et al. 1 have reported that pre-clinical 
diastolic dysfunction is common, but less than half of
the patients with moderate or severe diastolic dys-
function had recognized overt HF. Nevertheless, all
grades of diastolic dysfunction, which were often not

recognized with HF, were associated with a marked
increase in all-cause mortality, turning unethical not
to screen for it.
Several other authors have reported fairly normal
concentrations of the natriuretic peptides in patients
who are asymptomatic and have minor relaxation
abnormalities. Alehagen et al. 37 have found no 
overall increase in BNP concentrations when patients
with isolated diastolic HF were compared with
patients with normal function. The population was
heterogeneous as judged from rigorous echo-Doppler
measurements, with the majority of the patients 
having relaxation disturbances. This represents mild
diastolic dysfunction with only slightly increased 
filling pressures. The patients with pseudonormal E/A
mitral flow or restrictive filling pattern, more severe
diastolic dysfunction, as expected, had increased
concentrations of NT-proBNP. Similar aspects were
reported by Yu et al 38. 
An other factor that can have contributed to our
results is the fact that the great majority of our
patients were on treatment for HF symptoms and 
cardiovascular risk factors, namely hypertension, the
first risk factor / aetiology of HF in the community, in
Portugal 3,4. Available data suggest that prolonged
adequate treatment will be reflected in falls in plasma
BNP towards normal and may be useful in confirming
adequacy of treatment. This suggestion is consistent
with reports of McGeoch et al. 41 in stable patients on
long term treatment for HF in general practice: a
significant proportion, 37%, exhibited plasma BNP
below previously established threshold, despite 
ejection fraction below 45%. Conversely a small
minority, 12%, had elevated plasma BNP levels
despite ejection fraction in excess of 45%.
Throughton et al. 42 have also reported that adequate
heart failure treatment is reflected in falls in plasma
aminoterminal BNP.
Third, HF with preserved systolic function / isolated
diastolic dysfunction might present predominantly as
acute HF, which resolves rapidly in response to
therapy. Outside acute episodes, such patients are
unlikely to have persistent symptoms at rest, often
have relatively normal resting left ventricular filling
pressures and may therefore have normal BNP
concentrations at rest.  A pattern of acute intermittent,
transient HF can be the general rule 43. Hence, BNP,
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most powerful in the diagnosis of decompensated /
overt systolic and diastolic heart failure, has less 
ability to predict HF with preserved systolic function
in stable patients with mild or no symptoms at rest.
Given the limitations inherent to invasive recordings,
echocardiography is the most common method of
evaluating cardiac function in every day practice. It is
still not easily available in many routine settings and
its cost limits its use as a routine screening tool.
Moreover, rigorous standard and tissue-Doppler
measurements to assess diastolic function in patients
with a suspected diagnosis of HF and preserved 
systolic function are impracticable in the Primary
Care setting 15,44,45. Simple surrogate markers for HF
with preserved systolic function / diastolic dysfunc-
tion are needed. Potential candidates include left ven-
tricular hypertrophy or left atrial enlargement (in the
absence of reduced left ventricular systolic function,
valvular disease or atrial fibrillation / flutter) 12,47-49. 
Ventricular hypertrophy is recognized to be 
associated with diastolic dysfunction 12,49, and was
used as an objective criterion of cardiac dysfunction
in EPICA-RAM, a community-based study, to 
objectively confirm the diagnosis of a suspected HF
in the absence of reduced systolic dysfunction 3. 
In this EPICA-RAM substudy the estimate area under
the receiver operating characteristic (ROC) curve
(AUC) for BNP (log transformed) to predict enlarged
left ventricular index mass and left atrium on echocar-
diography was not significant.
Previous studies have found that BNP was associated
with left ventricular mass index, namely in hyperten-
sive patients 50-52. Talwar et al. 53 found no elevation of
natriuretic peptides levels in patients with hyper-
tension and a normal systolic function even if they
had left ventricular hypertrophy. 
Wei et al. 52 measured a normal BNP level in a 
percentage of patients who had an increased left ven-
tricular mass index but normal diastolic function on
echocardiography, suggesting that left ventricular
diastolic filling impairment partly due to left 
ventricular hypertrophy, was mainly responsible for
the increased levels of plasma BNP. 
Motram et al. 54 has also reported that although 
plasma levels of BNP in patients with hypertension-
caused diastolic dysfunction was higher than those
with normal diastolic function, more than 70% of the

patients with diastolic dysfunction had BNP levels
within the normal range. Left ventricular wall 
thickness does not appear to be the only determinant
factor for BNP elevation. Moreover, BNP was not ele-
vated in normotensive athletes who had a similar
increase in left ventricular mass index to hypertensive
patients 55.
Jeyaseelan et al 56 analysed different ways of selecting
ambulatory patients with suspected HF for 
echocardiography and reported that BNP was an
effective pre-echocardiogram screening test for heart
failure and left ventricular systolic dysfunction, but
fail to predict clinically important echocardiogram
abnormalities  including left ventricular hypertrophy.
In this study as in ours, left ventricular hypertrophy
did not cause a diagnostically clear rise in BNP
levels.
The major difference between studies reporting BNP as
an accurate method in diagnosing left ventricular
hypertrophy and/or diastolic filling impairment and
those who do not, like ours, is that in the latter the ave-
rage BNP levels were much lower, probably reflecting
different degrees of diastolic dysfunction.
In contrast, but consistent with other studies in the 
literature 40,57, in EPICA-RAM elevated BNP level was
a good predictor of an enlarged left atrium on echocar-
diography in patients with a suspect diagnosis of HF
and a normal ejection fraction. Lim et al. 57 had recen-
tly reported the good performance of enlarged left
atria, and particularly left atrial volume indexed to
body surface area, as a reliable marker for diagnosis of
HF in patients with suspected HF and preserved sys-
tolic function referred to echocardiography. Because
BNP is a reliable indicator of elevated left ventricular
pressure 58, the good correlation of an elevated BNP
level and an enlarged left atria is not surprising.
Although the mechanism of increasing BNP produ-
ction in atrial myocardium remains to be elucidated the
enlarged atria itself may be a source of BNP 59,60.
Data suggest that high serum BNP levels can reliably
identify patients with HF and preserved systolic 
function who have higher left ventricular filling 
pressures, those who have more clinically significant
diastolic HF. All those that, with or without treatment,
course with no or only slight elevation of left 
ventricular filling pressures at rest might escape from
the test.
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CONCLUSION

The prevention or at least the delay of clinical 
manifestations of HF is strongly related to an 
effective approach to the mild, poorly symptomatic
stages. Diagnosis of HF remains difficult, especially
the early phases of the disease and when systolic fun
ction is preserved. Echocardiography is costly and not
unrestrictedly available to Primary Care. According to
our results, BNP, although promising, cannot be 
recommended for General Practitioners to reliably 
confirm or rule-out a suspected diagnosis of HF in
patients with normal ejection fraction, in the communi-
ty. Although adequate as a pre-screening test for left
atrium enlargement on echocardiography, the test did
badly in predicting left ventricular hypertrophy in this
population. This infers that many patients in stage B of
the ACC/AHA Guidelines are probably not identified
by plasma natriuretic peptide measurement. Therefore,
all patients with a suspected diagnosis of HF in clinical
grounds should have echocardiogram.
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«Toda a criança nascida no novo milénio tem o direito
de viver, pelo menos até aos 65 anos de idade, sem
sofrer de uma doença cardiovascular evitável»

Carta Europeia do Coração, 2007. 

A insuficiência cardíaca cumpre todos os critérios para
ser um dos problemas mais graves de Saúde Pública
dos Países industrializados: prevalência e incidência
elevadas e em crescendo, elevada morbi-mortalidade e
enorme consumo de recursos. Todavia, o reconheci-
mento universal desta situação tem originado poucas
soluções concretas para conter a epidemia (1-4). 
Muito para além de uma síndrome, a insuficiência
cardíaca abrange um larguíssimo espectro de situações
clínicas, desde os doentes em risco de vir a desenvolver
a doença à insuficiência cardíaca sintomática grave (5-7).
É imprescindível intervir sobre todas elas para inverter
o seu percurso (6,7). O facto de mais de metade da 
população implicada ser assintomática dificulta ainda
mais a tarefa dos profissionais de saúde. Perpetuam-se
as dificuldades na implementação de Recomendações e
Consensos para o diagnóstico tal como para o trata-
mento da síndrome, por razões de ordem técnica bem
como económico - financeiras.
A inexistência de uma definição simples e universal e
de critérios de diagnóstico consensuais dificultam a
comunicação entre profissionais de saúde, a mensagem
a transmitir ao público em geral e às entidades oficiais
responsáveis pela saúde das populações. 

Depreende-se do até agora exposto nos capítulos ante-
riores que o diagnóstico da síndrome tem um papel 
preponderante na contenção da já apelidada epidemia
do século XXI. 
O diagnóstico precoce e completo é indispensável para
que possamos identificar, quantificar, prevenir e tratar
adequadamente e em todo o seu espectro, a insuficiên-
cia cardíaca.
A inexistência de testes de diagnóstico consensuais,
fidedignos, simples e reprodutíveis para as várias fases
de evolução da síndrome e as barreiras ao acesso 
generalizado aos meios complementares de diagnósti-
co, com o mesmo padrão de qualidade e a todos os
níveis dos Cuidados Nacionais de Saúde, constituem as
principais obstáculos ao diagnóstico atempado da
doença.

Temos vindo a salientar a responsabilidade dos
Cuidados Primários de Saúde no diagnóstico precoce,
na prevenção e na referenciação correcta e criteriosa
dos doentes para especialistas e estruturas espe-
cializadas. 

Tal como preconizado nas Recomendações da
ACC/AHA, o primeiro nível de diagnóstico reside na
pesquisa sistemática dos factores de risco cardiovascu-
lar como medida de prevenção da insuficiência cardía-
ca: o estadio A da doença - risco elevado para insufi-
ciência cardíaca, mas sem doença cardíaca estrutural
ou sintomas de insuficiência cardíaca - apanágio dos
Cuidados Primários de Saúde (5-8).
A prevenção do risco cardiovascular constitui uma das
prioridades - a par com o cancro e a SIDA - do Plano
Nacional para a Saúde para 2004 - 2010 (9). O plano
ministerial, mais precisamente o Programa Nacional de
Prevenção e Controlo das Doenças Cardiovasculares
salienta a importância “ da educação, informação, e
formação dirigida, em termos gerais, a todos os grupos
etários e profissionais…” e anuncia “estratégias de
intervenção” e “estratégias de melhoria dos sistemas de
informação”, no que se refere ao rastreio e prevenção
dos factores de risco cardiovascular, que urge imple-
mentar no terreno (10). Como principais intervenientes
na área da prevenção primária e secundária da insufi-
ciência cardíaca, os especialistas em Medicina Familiar
deverão ser alvo de estratégias formativas contínuas. 
O Plano Nacional de Saúde compromete-se ainda a
seguir as recomendações da Carta Europeia do
Coração - Heart Health Charter - cujo objectivo é a
redução do peso da doença cardiovascular na 
Europa (11). Este documento, desenvolvido pela
Sociedade Europeia de Cardiologia e pela Rede
Europeia do Coração – European Heart Network – em
colaboração com a Organização Mundial de Saúde,
exigiu anos de trabalho para obter os apoios de ordem
política necessários à sua implementação, a nível dos
órgãos de poder da União Europeia, expressos em
várias declarações de intenção desde a declaração do
Luxemburgo em 2005 até ao recente Tratado Europeu
de Lisboa, assinado em Dezembro de 2007. Está a ser
amplamente divulgado pela Sociedade Portuguesa de
Cardiologia à Sociedade Civil, Classe Médica e 
estruturas Políticas para a Saúde em Portugal.
Testemunha a necessidade da Comunidade Científica
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intervir politicamente para ajudar a proteger a saúde
das populações.
Diz a Carta Europeia do Coração que os factores de
risco cardiovascular podem ser combatidos:
“- pelos decisores políticos criando um enquadramento
de medidas legislativas (nomeadamente na área da 
tributação ou da comercialização), ou outras medidas; 
- pelas pessoas a título individual, adoptando compor-
tamentos que favorecem uma dieta saudável, sem con-
sumo de tabaco e com prática de actividade física 
regular;
- e ainda pelos profissionais de saúde, defendendo a
identificação e o tratamento das pessoas em alto risco”,
corroborando assim a importância da identificação
atempada dos factores de risco cardiovascular. 

A disfunção cardíaca assintomática - estadio B: doença
cardíaca estrutural mas sem sintomas de insuficiência
cardíaca – também se apresenta mais frequentemente
ao médico de família e constitui o segundo nível do
diagnóstico (5,8). 
A disfunção sistólica ventricular tem elevada prevalên-
cia e morbi-mortalidade, uma fase latente - assin-
tomática - que é tratável e formas de rastreio, nos
doentes de alto risco, pelo menos tão custo-eficientes
quanto as utilizadas no rastreio do cancro do colo do
útero ou da mama (12-15). A quantidade de anos ajustados
à qualidade de vida que é possível poupar, torna anti-
ético não fazer o rastreio sistemático da disfunção
sistólica ventricular nos doentes de alto risco – idosos,
diabéticos, hipertensos, pós enfarte do miocárdio 
(Cap. IV).
Das estratégias testadas, o pré-rastreio dos doentes de
risco pelo ECG ou, com vantagens, pelo doseamento
sérico dos peptídeos natriuréticos, para a realização de
ecocardiograma, idealmente precedido de uma avali-
ação qualitativa por ecocardiograma portátil, parece ser
a melhor estratégia e a mais custo-eficiente (16,17).
Permite restringir os pedidos de ecocardiograma aos
doentes com elevada probabilidade pré-teste de sofrer
da doença e reduzir custos (Cap. IV). O pré-rastreio
pelo ECG e/ou pelos peptídeos natriuréticos não
mostrou o mesmo desempenho como preditor da insu-
ficiência cardíaca com fracção de ejecção normal ou de
outros tipos de disfunção cardíaca assintomática, como
a hipertrofia ventricular esquerda ou a doença valvular
significativa diagnosticada por ecocardiograma. O ras-

treio sistemático destas situações exigiria fazer ecocar-
diograma a todos os indivíduos com a suspeita do 
diagnóstico, duplicando os custos (18). Resta determinar
no futuro, se os gastos com esta forma de rastreio 
sistemático de todos os tipos de disfunção cardíaca
contrabalançam, a médio-longo prazo, os encargos que
a evolução das mesmas, sem tratamento, venha a 
originar. É sabido que o tratamento agressivo da
hipertrofia ventricular esquerda promove a sua
regressão e é custo-efectivo (18). Não há, que saibamos,
a mesma evidência no que diz respeito à doença valvu-
lar assintomática. Às entidades competentes cabe
decidir qual a melhor forma de utilizar os recursos.

O diagnóstico da insuficiência cardíaca sintomática e a
sua confirmação objectiva – estadios B e C da doença
– continua a ser um problema complexo, ainda por
resolver a nível dos Cuidados Primários de Saúde.
Requer um misto de competência, dependente da actu-
alização constante e continuada e de acesso fácil e
atempado aos métodos complementares de diagnóstico
necessários para fazer o diagnóstico definitivo e com-
pleto de insuficiência cardíaca, nomeadamente o ECG,
os peptídeos natriuréticos e a ecocardiografia.
Contudo, e pela abrangência das suas funções, é 
compreensível que os especialistas em Medicina
Familiar possam não dominar os exames comple-
mentares específicos da Cardiologia pelo que estes,
nomeadamente o electrocardiograma convencional e o
ecocardiograma, deverão ser relatados por especialis-
tas. Os relatórios deverão ser estandardizados, consen-
suais, de fácil apreensão para todos os médicos não
especialistas em insuficiência cardíaca e responder a
todas as dúvidas de forma a permitir o diagnóstico
completo da situação. 
Por outro lado, será necessário que os métodos estejam
devidamente padronizados e, idealmente, para uma
equidade e igualdade de acesso, sejam subsidiados pelo
Sistema Nacional de Saúde (19). Será ainda importante
proporcionar a indispensável formação, nesta área, a
todos os médicos que lidam com a doença. Só assim, os
testes se poderão tornar instrumentos úteis de
diagnóstico nos Cuidados Primários de Saúde.
É ainda essencial que o especialista de Medicina
Familiar possa referenciar de forma simples e rápida os
casos que lhe oferecem dúvidas de diagnóstico ou
tratamento, para o especialista e/ou para estruturas
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especializadas no manejo da doença (7).

Mas o problema do diagnóstico da insuficiência cardía-
ca não é apanágio exclusivo dos Cuidados Primários de
Saúde (artigos 8 e 9).
O internamento hospitalar é um momento privilegiado
no manejo da síndrome. Uma oportunidade única de,
dispondo de toda a tecnologia necessária e na presença
das várias especialidades, estabelecer um diagnóstico
completo que permita propor a estratégia mais adequa-
da, caso a caso. Está claramente demonstrado um 
melhor cumprimento das Recomendações, a médio-
longo prazo, quando o caso é correctamente diagnosti-
cado e os fármacos que melhoram a sobrevida 
precocemente instituídos no internamento.
O diagnóstico da insuficiência cardíaca tem sido com-
provadamente sub-codificado aquando da alta hospita-
lar, sobretudo quando se trata de um diagnóstico
secundário (artigo 9). A sub-valorização do diagnósti-
co compromete o prognóstico, o conhecimento do peso
real da patologia e envieza a atribuição dos recursos
para este nível de cuidados.

O diagnóstico completo da insuficiência cardíaca, tal
como o tratamento, é complexo, multifacetado e exige
treino específico. A doença é comprovadamente 
melhor abordada em estruturas específicas, sustentadas
por equipas multidisciplinares treinadas.
Na última década, multiplicaram-se rapidamente na
Europa, nos Estados Unidos e na Austrália, os progra-
mas integrados de manejo da doença. Ainda que 
heterogéneas na sua estrutura física, tipo de cuidados
prestados, formas e níveis de actuação, as clínicas da
insuficiência cardíaca têm mostrado resultados
inequivocamente benéficos (14,20-26). A existência a nível
hospitalar, de estruturas com equipas multidiscipli-
nares especialmente vocacionadas para lidar com a
doença, com acesso rápido aos métodos comple-
mentares de diagnóstico, melhora o tempo e a quali-
dade do diagnóstico e da terapêutica instituída de acor-
do com as Recomendações internacionais, tal como por
nós relatado e discutido no artigo 17: Implementar as
Recomendações na prática clínica: benefícios de uma
Unidade de Insuficiência Cardíaca Aguda. Os doentes
que delas usufruem têm menos reinternamentos, menor
demora média de internamento e sobrevida mais 
prolongada (22-27). As clínicas de insuficiência cardíaca

asseguram o ensino de doentes e familiares, promovem
a optimização da terapêutica farmacológica e a 
orientação para modalidades não farmacológicas de
tratamento (28). São uma recomendação de classe I, nível
de evidência A para a redução do internamento e IIb
para a diminuição da mortalidade, reservada a doentes de
risco elevado (5). Mais recentemente tem sido preconiza-
do o alargamento desta forma de assistência a insufi-
cientes cardíacos de baixo risco, alegando ser um 
procedimento igualmente custo-efectivo a longo prazo
(29,30). 
As clínicas de insuficiência cardíaca asseguram a con-
tinuidade dos cuidados entre o internamento e o ambu-
latório e deverão ainda ser locais preferenciais para a
referenciação de doentes a partir dos Cuidados
Primários de Saúde. Poderão vir a ter um papel deter-
minante na formação contínua dos médicos de 
família (7, 28). Os doentes com insuficiência cardíaca são
comprovadamente melhor tratados quando usufruem
dos cuidados de vários especialistas, nomeadamente do
médico de medicina familiar e do cardiologista (28). A
forma de comunicação, direitos e obrigações de cada
especialista e estrutura estão sumarizados nas
Recomendações Canadianas para a insuficiência
cardíaca publicadas já em 2008 (7). 
Apesar dos benefícios inequívocos das clínicas de
insuficiência cardíaca, elas foram irregularmente
implementadas na prática diária. Expandiram-se rapi-
damente nos Países nórdicos, no Reino Unido e no
Canadá onde os Cuidados Primários assumem um
papel de relevo na saúde dos cidadãos.
Considerada como prioridade nacional em muitos
Países, a insuficiência cardíaca tem vindo a ser alvo de
múltiplas tentativas de organização local, regional ou
nacional, de acordo com as características das popu-
lações e dos diferentes sistemas de saúde. Assim, a
Suécia, com a primeira clínica de insuficiência cardía-
ca iniciada em 1990 em Linkoping, a Noruega, a
Dinamarca e a Holanda, dispõem actualmente de uma
rede ampla de estruturas sedeadas na maioria das
unidades hospitalares. Estas Clínicas têm equipas mul-
tidisciplinares mais habitualmente lideradas por enfer-
magem especializada, com consultoria de médico 
especialista em insuficiência cardíaca, e estão fre-
quentemente organizadas em redes de cuidados e 
articuladas com o ambulatório (21,22, 31-33).
Outros países, como o Reino Unido, o Canadá, a
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França, a Espanha, têm vindo a desenvolver esforços
concertados entre estabelecimentos de saúde e enti-
dades políticas para desenvolver redes de prestações de
cuidados aos doentes com insuficiência cardíaca, o
mais adaptadas possível aos respectivos sistemas de
saúde (34-43).
Já nos Estados Unidos, reaparecem nos últimos anos as
clínicas da insuficiência cardíaca que inicialmente não
passaram, senão pontualmente, do projecto de investi-
gação para a prática clínica, (30). Os autores invocaram,
na sua maioria, a falta de recursos económicos para a
manutenção ou expansão dos projectos iniciais de
investigação. Este é mais um exemplo de como a
translação da investigação para a prática clínica é difí-
cil. Os resultados da investigação, por mais promis-
sores que sejam, influenciam por vezes pouco os
Sistemas de Saúde, onde os imperativos de ordem
económico-financeira superam frequentemente as
razões de ordem técnica (44).
Também a Declaração de Madrid sobre o futuro da
Cardiologia nos próximos 15 anos, anticipando a
escassez de especialistas e de recursos, preconiza uma
mudança na organização dos sistemas de saúde, no
sentido de se privilegiar a abordagem multidisciplinar
das doenças cardiovasculares, nomeadamente da 
insuficiência cardíaca, nos moldes acima descritos.
Advoga ainda um investimento equilibrado entre
equipamento e formação (45).
Entre nós as estruturas multidisciplinares especial-
izadas no diagnóstico e tratamento da insuficiência
cardíaca são ainda muito escassas, certamente bem
inferiores às necessidades, que teremos que definir de
forma rigorosa. Acreditamos que possam e devam ser
diversos tipos de estruturas, de acordo com o local de
implantação e a população que servem (46,47).
A implementação de estratégias adequadas às necessi-
dades implica o conhecimento profundo da realidade
nacional e de todas as suas especificidades locais e
regionais, pelo que a Política Nacional de Saúde 
deverá apoiar-se na investigação epidemiológica e em
registos nacionais fidedignos dos factores de risco car-
diovascular, da disfunção ventricular e da insuficiência
cardíaca sintomática. Para além do programa EPICA
(artigo 5) não existem, que saibamos, dados epide-
miológicos nacionais recentes nesta área e o conheci-
mento da epidemiologia dos factores de risco cardio-
vascular em Portugal é ainda muito escasso. Planear

estratégias de saúde dissociadas da realidade nacional
poderá comprometer a eficiência das medidas a imple-
mentar. 
Novas modalidades de diagnóstico e tratamento terão
necessariamente que obedecer a imperativos de
natureza técnica, científica, mas também de ordem
económica pelo que, a par com os esforços de imple-
mentação, será necessário monitorizar indicadores que
permitam quantificar a acessibilidade, equidade, 
eficiência diagnóstica e terapêutica, custos e sus-
tentabilidade das estratégias implementadas (19).
Será ainda necessário repensar e reorganizar a
atribuição de recursos como incentivo para que os
Hospitais possam implementar estas estruturas essenci-
ais à continuidade dos cuidados, o que até agora ainda
não aconteceu (7,28,41,48).
Inesperadamente, as ambições do Programa Nacional
de Prevenção e Controlo das Doenças Cardio-
vasculares, no que se refere à insuficiência cardíaca
sintomática, não ultrapassam o desejo de “melhorar a
informação sobre a epidemiologia da insuficiência
cardíaca”, pretendendo para isso “desenvolver estudos
científicos sobre a prevalência, tratamento e controlo
da insuficiência cardíaca em Portugal”, não se propon-
do este programa (2004-2010), focado nas síndromes
coronárias agudas e no acidente vascular cerebral,
desenvolver qualquer estratégia de intervenção na área
da insuficiência cardíaca (9).
Em resumo, partilhamos da convicção de que a organi-
zação dos Cuidados de Saúde na área da insuficiência
cardíaca em geral e do diagnóstico em particular é 
premente e exige um esforço comum entre pro-
fissionais de saúde, investigadores, Sociedades
Científicas, Faculdades de Medicina, doentes e poder
político. Da celeridade das medidas dependerá a con-
tenção da epidemia.

« Il faut penser globalement et agir localement …»  

Dubos R(42)
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301Resumo

A insuficiência cardíaca, já denominada de epidemia
do século XXI é, de entre as doenças cardiovasculares,
a única cuja incidência e prevalência continuam a
crescer, apesar dos imensos progressos feitos na área
da terapêutica nas últimas duas décadas. Caracteriza-se
por elevada mortalidade – superior à do conjunto das
neoplasias malignas -, grande morbilidade, consumo
de recursos e custos exuberantes. É um dos problemas
mais graves de Saúde Pública dos Países industrializa-
dos, cujo manejo deverá constituir uma prioridade para
os Serviços Nacionais de Saúde. Todavia, o reconheci-
mento universal da gravidade desta situação tem origi-
nado poucas soluções concretas para conter a 
epidemia, cujo protagonismo não cessa de aumentar.
É possível hoje prevenir, tratar de forma a retardar a
evolução da doença ou até revertê-la, desde que 
diagnosticada atempadamente. Qualquer atitude nestas
áreas pressupõe um diagnóstico correcto, precoce e
completo da situação, sem o qual não haverá um trata-
mento adequado. O diagnóstico tem preocupado bem
menos os investigadores e os clínicos que a terapêuti-
ca. É, contudo, comprovadamente difícil a todos os
níveis dos Cuidados de Saúde e constitui certamente a
primeira barreira ao controlo da situação.

OBJECTIVOS

À luz do conhecimento actual e da nossa própria
experiência, propusemo-nos analisar os problemas do 
diagnóstico da insuficiência cardíaca e a forma como
eles se repercutem no manejo da doença e na saúde das
populações.
Foram objectivos desta dissertação avaliar como a
evolução dos modelos de insuficiência cardíaca e de
disfunção ventricular influenciaram a definição e os
critérios de diagnóstico da doença ao longo do tempo;
as consequências geradas pela falta de consenso quan-
to à definição e aos critérios de diagnóstico nas 
diferentes fases de evolução desta entidade; discutir o
papel da clínica e dos exames complementares no 
diagnóstico da síndrome e nas estratégias de rastreio da
disfunção cardíaca; apontar alguns caminhos e 
possíveis metodologias para o manejo da doença de
forma a que possamos, no futuro, diagnosticar melhor
para melhor prevenir, tratar e conter a epidemia.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho decorre directa-
mente da actividade assistencial diária e da investi-
gação clínica gerada no interesse pelos problemas com
que nos deparámos, ao longo dos anos, na área da insu-
ficiência cardíaca. 
A par com o estudo epidemiológico da insuficiência
cardíaca em Portugal, desenvolvemos um protocolo
original para a avaliação da qualidade do diagnóstico
no ambulatório e do papel da clínica e dos diferentes
exames complementares no diagnóstico da síndrome.
Avaliámos os problemas do diagnóstico da insuficiên-
cia cardíaca em meio hospitalar através de um inquéri-
to endereçado aos Directores de Serviço, pelo Grupo
de Estudo de Insuficiência Cardíaca da Sociedade
Portuguesa de Cardiologia. Analisámos a qualidade do
diagnóstico da insuficiência cardíaca codificado à data
da alta hospitalar. Após a criação de uma área específi-
ca, vocacionada para o internamento de doentes com
insuficiência cardíaca, avaliámos o seu impacto no
diagnóstico e tratamento da síndrome. Também testá-
mos o desempenho dos peptídeos natriuréticos no 
diagnóstico dos diferentes tipos de insuficiência
cardíaca sintomática, em meio hospitalar. 
Os resultados parciais da investigação clínica foram
sendo comunicados à comunidade científica e publica-
dos em revistas da especialidade. Discutimos, nesta
dissertação, os artigos publicados e em publicação, à
luz do estado actual da arte na área do diagnóstico.
Reflectimos sobre as consequências das dificuldades
no diagnóstico da insuficiência cardíaca e apontamos
possíveis caminhos para implementar o rastreio 
sistemático da doença, melhorar os cuidados prestados
aos doentes e diminuir os custos envolvidos no mane-
jo da síndrome. 

RESULTADOS

Em 1982, muito no início da nossa actividade clínica,
cientes da complexidade da insuficiência cardíaca e do
desafio que a sua abordagem constituía para os clíni-
cos, empenhávamo-nos no desenvolvimento de uma
classificação fisiopatológica original da insuficiência
cardíaca, que foi tema para a Tese de Doutoramento da
Professora Doutora Fátima Ceia em 1989.
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No artigo 1 – Insuficiência cardíaca: novos conceitos
fisiopatológicos e implicações terapêuticas – publica-
do em 1984, descrevemos, à luz do conhecimento da
época, a insuficiência cardíaca como uma doença
sistémica, resultado da interacção entre os múltiplos
mecanismos de compensação da disfunção cardíaca.
Desenvolvemos “uma classificação fisiopatológica
com implicações terapêuticas” original, onde delineá-
mos os diferentes tipos de insuficiência cardíaca, as
suas principais características clínicas, hemodinâmi-
cas, funcionais e anatómicas e propuzemos terapêutica
individualizada de acordo com a definição e o diagnós-
tico dos diferentes tipos de insuficiência cardíaca. 
Em 1994, no artigo 2 – A insuficiência cardíaca e o
clínico no fim do século vinte – salientamos a forma
como os diferentes mecanismos de compensação 
interagem, influenciam a evolução da doença no
tempo, produzem síndromes diferentes e fundamentam
a actuação terapêutica. Discutimos a evolução da
definição da doença de acordo com o melhor conheci-
mento da sua fisiopatologia e etiopatogenia.
Sublinhamos a necessidade de desenvolver estratégias
para a prevenção da doença, o diagnóstico precoce e o
tratamento atempado. 
Ainda no primeiro capítulo: Insuficiência cardíaca: da
fisiopatologia à clínica – um modelo em constante
evolução – revisitámos os sucessivos modelos fisiopa-
tológicos da insuficiência cardíaca: cardio-renal,
hemodinâmico, neuro-hormonal e imuno-inflamatório
e a sua influência na definição da síndrome e nos
critérios de diagnóstico. Analisámos a evolução do
conceito de disfunção cardíaca que, à dicotomia da 
síndrome em insuficiência cardíaca por disfunção
sistólica e com função sistólica normal, contrapõe a
teoria do contínuo na evolução da doença. Esta última,
mais recente, defende que estas duas formas de 
apresentação não são mais do que fenótipos diferentes,
extremos, de uma mesma doença que origina vários
cenários, desde a insuficiência cardíaca com fracção de
ejecção normal à disfunção sistólica ventricular grave. 

No capítulo II - O diagnóstico da insuficiência cardía-
ca: problemas e consequências previsíveis - 
analisamos as consequências da falta de critérios de
diagnóstico consensuais para a insuficiência cardíaca
em todo o seu espectro, ao longo do tempo. 
As dificuldades de diagnóstico reflectem-se nos resul-

tados dos estudos epidemiológicos. Vivemos essa 
dificuldade quando necessitámos de definir critérios de
diagnóstico exequíveis no ambulatório, abrangendo
todos os tipos de insuficiência cardíaca e de acordo
com as Recomendações, para o programa EPICA –
EPidemiologia da Insuficiência Cardíaca e
Aprendizagem – desenhado para os Cuidados
Primários de Saúde. 
No artigo 3 – Epidemiologia da insuficiência cardíaca
– discutimos as consequências dos grandes estudos
epidemiológicos terem adoptado ao longo dos anos
definições e critérios de diagnóstico muito variáveis,
conduzindo a valores de prevalência e incidência da
doença por vezes também muito diferentes. O proble-
ma agudiza-se quando se fala em insuficiência cardía-
ca com fracção de ejecção normal ou com disfunção
diastólica, ou ainda em rastreio da disfunção cardíaca
assintomática, situações para as quais tem sido extraor-
dinariamente difícil consensualizar critérios de 
diagnóstico e estratégias. É notória a ausência de
grandes estudos de terapêutica no contexto da 
insuficiência cardíaca com fracção de ejecção normal
ou com disfunção diastólica que, à falta de
Recomendações terapêuticas baseadas na evidência,
continuamos a tratar de acordo com a fisiopatologia.
Assim, discrepâncias provavelmente mais relacionadas
com os critérios de diagnóstico utilizados do que com
diferenças reais entre as populações, dificultam o nosso
entendimento quanto ao real peso da insuficiência
cardíaca e da disfunção ventricular assintomática.
Também comprometerão certamente a correcta 
alocação de recursos para necessidades que, na 
realidade, conhecemos mal.
O artigo 4 – Prévalence de l’ insuffisance cardiaque au
Portugal – apresenta o desenho dos estudos EPICA e
EPICA-RAM. O EPICA foi dos primeiros estudos a
avaliar a prevalência da insuficiência cardíaca sin-
tomática global, na comunidade, de acordo com os
critérios da Sociedade Europeia de Cardiologia.
Definimos critérios ecocardiográficos de disfunção
cardíaca para todos os tipos de insuficiência cardíaca,
nomeadamente para as situações com fracção de
ejecção normal, numa época em que ainda não havia na
literatura Recomendações consensuais.
No artigo 5 – Prevalence of chronic heart failure in
Southwestern Europe: the EPICA study - relatamos a
prevalência da insuficiência cardíaca em Portugal con-
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tinental em 1998. Numa população de 5434 indivíduos
com mais de 25 anos, representativos da população
portuguesa, identificámos 551 doentes com insuficiên-
cia cardíaca correspondendo a uma prevalência da
insuficiência cardíaca global de 4,3%, que aumenta
com a idade, em ambos os géneros; 1,3% têm 
disfunção sistólica ventricular e 1,7% fracção de
ejecção normal. 
O artigo 6 – Epidemiologia da insuficiência cardíaca
em cuidados primários na região autónoma da
Madeira: o estudo EPICA-RAM -, seguindo o mesmo
protocolo, relata uma prevalência da insuficiência
cardíaca no ambulatório de 4,69%; 0,76% com dis-
função sistólica ventricular e 2,74% com fracção de
ejecção normal. 
Confirma-se que a suspeição clínica da síndrome só é
objectivada em cerca de 50% dos casos, levando a 
pensar que muitos doentes estarão a ser tratados com
fármacos desnecessários, enquanto que a outros poderá
estar a ser negada uma medicação formalmente indica-
da. As diferenças na prevalência da insuficiência
cardíaca e dos seus vários tipos, entre o Continente e a
RAM, prendem-se certamente com diferenças no fun-
cionamento dos Cuidados Primários de Saúde. 
O artigo 7 – Diagnosis of heart failure in primary care
– revê o estado da arte quanto ao diagnóstico da insu-
ficiência cardíaca no ambulatório e pontua os princi-
pais desafios, nomeadamente o do acesso aos meios
complementares de diagnóstico, o rastreio da disfunção
ventricular assintomática e a necessidade de formação
continuada dos médicos nesta área. 
Todavia, os problemas de diagnóstico colocam-se de
forma transversal, a todos os níveis dos cuidados de
saúde. Apesar da insuficiência cardíaca ser a causa
mais frequente de internamento médico após os 65
anos e absorver a maioria dos custos envolvidos no seu
manejo, o diagnóstico em meio hospitalar é sub-esti-
mado, tal como relatámos no artigo 9 – Validity of a
diagnosis of heart failure: implications of misdia-
gnosing. A prevalência dos internamentos por insufi-
ciência cardíaca no Departamento de Medicina do hos-
pital de S. Francisco Xavier foi de 17% (primeira causa
de internamento), sub-codificada à data da alta. Dos
180 casos de insuficiência cardíaca comprovada inter-
nados num período de seis meses, a acuidade do diag-
nóstico codificado à data da alta foi de 72,2%; a sín-
drome foi sub-diagnosticada em 21,1% dos casos e

supra-diagnosticada em 8,3%. A codificação hospitalar
falhou uma percentagem significativa de doentes com
insuficiência cardíaca, minimizando assim o peso da
síndrome, com eventual repercussão na alocação dos
recursos necessários ao seu manejo no hospital e para
a indispensável interface com os Cuidados Primários
de Saúde.  
No artigo 8 – Tratamento da insuficiência cardíaca em
hospitais portugueses: resultados de um inquérito –
todos os inquiridos relataram dificuldades no diagnós-
tico atempado da insuficiência cardíaca. Os Directores
dos Serviços de Cardiologia reclamam mais recursos
humanos vocacionados e estruturas hospitalares espe-
cializadas no diagnóstico e tratamento da síndrome,
enquanto que os Directores dos Serviços de Medicina
necessitam de facilidades de acesso aos métodos com-
plementares de diagnóstico como a ecocardiografia e
de maior apoio do Cardiologista.
As dificuldades no diagnóstico da insuficiência cardíaca,
a todos os níveis de cuidados, acarretam assim conse-
quências epidemiológicas, sócio-económicas e finan-
ceiras nefastas para o doente individual, a planificação do
Sistema Nacional de Saúde e para a Saúde Pública.

No capítulo III relembramos a importância do diagnós-
tico completo da insuficiência cardíaca que, para além
do diagnóstico sindromático e anatomo-funcional, 
deverá incluir o diagnóstico etiológico, e das comorbil-
idades. Muitos destes aspectos podem comprometer a
interpretação dos exames complementares de 
diagnóstico e, não raramente, as indicações dos 
fármacos que influenciam a sobrevida dos doentes, a
estratégia terapêutica e o prognóstico da síndrome.

Conscientes das dificuldades no diagnóstico da insufi-
ciência cardíaca nos Cuidados Primários de Saúde e do
papel preponderante dos especialistas em Medicina
Familiar na contenção da epidemia, propusemo-nos,
como objectivos secundários do estudo EPICA (artigo
5), investigar a acuidade diagnóstica dos instrumentos
à disposição daqueles colegas, na prática clínica diária:
a clínica e os exames complementares de diagnóstico
de primeira linha. 
O artigo 10 – The diagnosis of heart failure in primary
care: value of symptoms and signs -  documenta o valor
limitado dos sinais, sintomas e dados da história 
pregressa, quando usados isoladamente, no diagnóstico
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da síndrome. Todos têm baixa sensibilidade para o
diagnóstico. Têm maior valor preditor os associados às
situações congestivas, mais graves: a dispneia paroxís-
tica nocturna (LR 35,5), a ortopneia (LR 39,1), a difi-
culdade respiratória para a marcha em plano horizontal
(LR 25,8), o ingurgitamento jugular > 6 cm com
hepatomegalia e edema dos membros inferiores (LR
130,3), que estão raramente presentes na população de
insuficientes cardíacos do ambulatório (sensibilidade <
10%). O galope ventricular (LR 30,0), a taquicardia
>110ppm (LR 26,7) e os fervores crepitantes (LR 23,3)
também estão associados ao diagnóstico, mas são tam-
bém pouco frequentes na população estudada (sensibi-
lidade < 36%). São ainda preditores do diagnóstico o
tratamento prévio com digitálico (LR 24,9) e/ou com
diurético (LR 10,6), uma história prévia de edema pul-
monar agudo (LR 54,2) ou de doença das artérias 
coronárias (LR  7,1).
No artigo 11- Aetiology, comorbidity and drug therapy
of chronic heart failure in the real world: the EPICA
substudy - confirmámos que a hipertensão arterial é, de
entre os factores de risco e/ou etiológicos, a causa mais
frequente de insuficiência cardíaca no ambulatório, em
Portugal (80%). Trinta e nove por cento dos doentes do
estudo EPICA têm história de doença coronária e 15%
de fibrilhação auricular. Quantificámos a comorbili-
dade e analisámos a sua potencial influência no 
facto da prescrição terapêutica estar aquém das
Recomendações internacionais em Portugal, como
aliás em toda a Europa.
No artigo 12 - The value of electrocardiogram and 
X-ray for confirming or refuting a suspected diagnosis of
heart failure in the community – demonstrámos que os
dados do ECG e do RX do tórax não permitem predizer
o diagnóstico de insuficiência cardíaca na comunidade;
25% dos doentes com insuficiência cardíaca objectiva
tinham ECG ou RX do tórax normais.
No artigo 13 - Evaluation of the performance and con-
cordance of clinical questionnaires for heart failure in
primary care - comparámos sete questionários e sis-
temas de pontuação habitualmente utilizados nos
grandes estudos, para o diagnóstico da insuficiência
cardíaca. Mostraram ter, na sua maioria, uma con-
cordância razoável ou boa entre si. Foram muito
específicos (>90%) mas pouco sensíveis. Aumentaram
a probabilidade do diagnóstico de 4,3% pré-teste para
25 a 30% pós-teste. Revelaram-se um melhor instru-

mento para a exclusão da causa cardíaca dos sintomas
do que para o diagnóstico da síndrome.
O artigo 14 - Epidemiologia da insuficiência cardíaca
em Portugal continental: novos dados do estudo
EPICA – compara as características dos doentes com
suspeita clínica, não comprovada, de insuficiência
cardíaca (falsos positivos), com os casos de insuficiên-
cia cardíaca. Os primeiros são mais idosos, mais 
mulheres, com mais excesso de peso, menos história de
doença das artérias coronárias. Confirma ainda que a
clínica, o ECG e o Rx tórax não permitem diferenciar
os doentes com insuficiência cardíaca por disfunção
sistólica ventricular daqueles que têm fracção de
ejecção normal.
Perante o desafio do diagnóstico da insuficiência cardía-
ca com fracção de ejecção normal, as dificuldades de
acesso à ecocardiografia na comunidade e os custos
acrescidos do exame, pretendemos averiguar no artigo 15
- The diagnostic challenge of heart failure with preserved
systolic function in primary care setting: an EPICA-RAM
sub-study - o desempenho do BNP no rastreio dos
doentes com a suspeita clínica do diagnóstico, a enviar
para ecocardiografia. Testámos o desempenho do teste
como preditor do diagnóstico clínico da insuficiência
cardíaca com função sistólica preservada, bem como dos
indicadores ecocardiográficos de disfunção diastólica
utilizados no estudo: dilatação da aurícula esquerda e
hipertrofia ventricular esquerda. O teste apenas foi bom
preditor da dilatação da aurícula esquerda, mas não do
diagnóstico clínico deste tipo de insuficiência cardíaca,
nem da presença de hipertrofia ventricular esquerda 
diagnosticada por ecocardiografia (área abaixo da curva
ROC: 0,89, 0,56 e 0,54 respectivamente). Concluímos
que, isoladamente, não será um bom método de rastreio
da doença na comunidade, nem poderá substituir o eco-
cardiograma no doente com a suspeita clínica do 
diagnóstico, pelo menos nas fases precoces, pouco 
sintomáticas da doença.
Estudámos e comparámos o desempenho dos peptídeos
natriuréticos do tipo B - BNP e NT-proBNP - no 
diagnóstico da insuficiência cardíaca sintomática, por
disfunção sistólica e com fracção de ejecção preservada,
no internamento hospitalar. Avaliámos doentes e 
voluntários normais, de forma a estabelecermos os 
cut-off do nosso laboratório. Relatámos os resultados
deste trabalho no artigo 16 – Valor comparativo do BNP
e do NT-proBNP no diagnóstico da insuficiência cardía-
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ca. Ambos os testes tiveram um excelente desempenho
no diagnóstico da insuficiência cardíaca sintomática, em
meio hospitalar, mas nenhum foi capaz de diferenciar a
insuficiência cardíaca com disfunção sistólica ventricular
da que tem fracção de ejecção normal.
Revimos, à luz do conhecimento actual, o desempenho
dos diferentes exames complementares, nomeada-
mente dos peptídeos natriuréticos e da ecocardiografia,
no diagnóstico da insuficiência cardíaca sintomática
global, por disfunção sistólica ventricular e com
fracção de ejecção normal e discutimos os critérios
mais recentemente propostos e as últimas Recomen-
dações internacionais. 
Discutimos as estratégias propostas para o rastreio da
disfunção ventricular assintomática que é, na comu-
nidade, pelo menos tão frequente quanto a sintomática.
Existe evidência de que tratar precocemente a dis-
função ventricular sistólica assintomática se traduz em
benefícios reais no prognóstico e, tal como no caso da
disfunção sistólica sintomática, é custo-eficiente. A uti-
lização do método padrão para o rastreio da disfunção
cardíaca na população obrigaria à realização de ecocar-
diograma a todos os indivíduos, o que é técnica e eco-
nomicamente incomportável. Vários estudos têm vindo
a testar diversas estratégias alternativas, na procura de
uma metodologia que seja, também ela, custo-efi-
ciente. Os autores são unânimes no aspecto em que
nenhum exame, quando avaliado isoladamente, foi útil
para o rastreio da disfunção cardíaca. Contudo 
apontam para o ECG e/ou os peptídeos natriuréticos,
integrados ou não em esquemas de pontuação clínica,
como testes úteis para o pré-rastreio para ecocardio-
grafia. Permitem diminuir os pedidos de ecocardiogra-
ma e os custos do rastreio, que se torna tão custo-efe-
ctivo quanto o do cancro da mama ou do colo do útero.
Alguns autores preconizam ainda a avaliação
qualitativa da disfunção cardíaca por ecocardiograma
portátil, no contexto de ECG anómalo ou de peptídeo
natriurético elevado, antes da referenciação para o
ecocardiograma completo. Apontam esta estratégia
como sendo a mais custo-eficiente para o rastreio da
disfunção cardíaca.

Finalmente, tecemos alguns comentários finais quanto
a perspectivas de futuro para o manejo da insuficiência
cardíaca. É premente estabelecer uma definição precisa
e universal da síndrome e critérios de diagnóstico 

consensuais, claros, objectivos, simples e reprodutíveis
para todo o espectro da insuficiência cardíaca, para que
possamos num futuro próximo avaliar de forma 
correcta a extensão do problema, organizar cuidados
médicos eficientes e acessíveis a todos e melhorar o
prognóstico dos doentes, numa política imprescindível
e inevitável de contenção dos custos.
Perante os problemas de diagnóstico da síndrome no
ambulatório, consideramos ser necessário implementar
programas de formação continuada e facilitar o diálo-
go e a colaboração entre Cuidados Primários de Saúde
e Unidades especializadas no manejo da doença, à
imagem do que fizemos pontualmente aquando do 
programa EPICA e do que está a ser desenvolvido em
vários países europeus e nos Estados Unidos da
América, sob a forma de redes alargada de prestação de
cuidados, para a insuficiência cardíaca. 
As clínicas de insuficiência cardíaca, a laborar sobretudo
em meio hospitalar, já deram provas quanto à maior con-
formidade do diagnóstico (e tratamento) de acordo com
as Recomendações, assim como na melhoria da quali-
dade de vida e sobrevida dos doentes. No artigo 17 -
Implementar as Recomendações na prática clínica:
benefícios de uma Unidade de Insuficiência Cardíaca
Aguda - relatamos a nossa experiência quanto à melhoria
da qualidade dos cuidados prestados, nas áreas do 
diagnóstico e tratamento, numa unidade funcional 
dedicada ao internamento dos doentes com insuficiência
cardíaca aguda. Defendemos que estas áreas específicas
de internamento se devem articular com outras,
nomeadamente hospitais de dia de insuficiência cardíaca,
podendo ou devendo até ser diferentes na sua estrutura e
recursos, de acordo com as necessidades das populações
no seio das quais são implementadas. Cabe-lhes um
papel determinante na interacção com os Cuidados
Primários de Saúde, na formação médica continuada e de
outros profissionais de saúde e na recepção e orientação
dos doentes referenciados para a especialidade. 
São ainda necessários esforços redobrados para a identi-
ficação e controlo dos factores de risco e para o 
estabelecimento de estratégias de rastreio da disfunção
ventricular na comunidade. Tal é passível de ser feito e é
custo-eficiente, mas exige a colaboração de técnicos de
saúde, investigadores e poder político para avaliar das
necessidades reais, implementar e controlar a 
qualidade destas estratégias, sem as quais não 
conseguiremos conter a epidemia.
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SUMMARY

Despite there has been substantial progress in the
treatment of heart failure over the last several
decades, it is the only cardiovascular disorder that
continues to increase in both prevalence and inci-
dence. Characterised by very poor survival and 
quality of life heart failure is responsible for among
the highest healthcare costs for single conditions in
developed countries. Heart failure is therefore
becoming an increasing concern to healthcare world-
wide and must be a priority to National Health
Services. It is already called the epidemic of the 21 st
century.
A correct diagnosis is the cornerstone leading to
effective management of the syndrome. An early,
accurate and complete diagnosis has become crucial
with the identification of therapies that can delay or
reverse disease progression and improve both mor-
bidity and mortality. Diagnostic methods may need
to encompass screening strategies, as well as symp-
tomatic case identification. Until now, investigation
has been over focused on pharmacological treatment;
relatively little work has been done on assessing
diagnostic tools. This is actually a difficult condition
to diagnose at all levels of care, and misdiagnosis
must be the first barrier to the control of the 
epidemic.

AIMS

Considering current and up-dated knowledge and our
own experience we analyse the problems in dia-
gnosing heart failure and cardiac dysfunction and
how they affect patient’s clinical outcome and public
health care. 
It was our aim to analyse how increasing knowledge
about cardiac dysfunction influenced the concept of
heart failure, its definition and diagnostic criteria; the
problems resulting from the use of non consensual
definitions and diagnostic criteria; the role of clinical
data and diagnostic tests on the diagnosis of the syn-
drome and on the screening for cardiac dysfunction
in the community; to discuss best strategies to
enhance diagnostic management of heart failure in
all its spectrum, in order to halt the epidemic in the
near future.

METHODS

The investigation on which the present dissertation is
based was developed progressively, along the years,
during our every-day clinical practice. Various origi-
nal clinical investigations and review papers, related
to challenges in heart failure management and espe-
cially to diagnosis, were presented in scientific 
meetings and/or published gradually as partial results
were obtained.
The EPICA Programme (epidemiology of heart 
failure and awareness), a large-scale epidemiological
study on heart failure in Portugal, addressed as 
secondary endpoints, problems of heart failure 
misdiagnosis in primary care and the value of clinics
and different diagnostic tests to confirme or refute
the diagnosis of the syndrome suspected on clinical
grounds. 
But problems on the diagnosis of heart failure are not
confined to primary care. Therefore, under the 
auspices of the Working Group of Heart Failure of 
the Portuguese Society of Cardiology, a survey on
the management of heart failure at hospital 
was addressed to the heads of Portuguese Cardiology
and Internal Medicine Wards. Compliance with
Guidelines on diagnosis and treatment of 
heart failure, perceived difficulties and requests to a
better management of the syndrome were ascer-
tained. 
We have then explored the validity of a coded 
diagnosis of heart failure at death/discharge from the
Department of Medicine of S. Francisco Xavier
Hospital, and the rate of misdiagnosis. 
Gains on compliance with Guidelines on the diagno-
sis and treatment of heart failure, before and after the
implementation of an acute heart failure unit in this
Department were assessed. 
We also compared the performance of type-B natri-
uretic peptides – BNP and NT-proBNP – on systolic
and diastolic heart failure diagnosis, in order to
implement the more adequate test.
In this thesis we discuss our published papers against
the state of the art on heart failure diagnosis, and
actual consequences of misdiagnosing. We revisit the
accuracy of the different diagnostic testes to a 
definite diagnosis of the disease. Finally we analyse
the different ways of screening for cardiac 
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dysfunction and the more cost-efficient strategies to
enhance heart failure diagnosis and management.

RESULTS

Since 1982, at the very beginning of our clinical
activity, already aware of the complexity of the 
management of heart failure, we were involved in the
development of an original pathophysiological heart
failure classification, theme of Professor Fátima Ceia
Doctoral Thesis discussed in 1989.
Paper 1 - Heart Failure. New pathophysiological
approach to therapy – published in 1984, described
heart failure as a systemic disease resulting from the
interaction of the different compensatory mecha-
nisms. We proposed a new dynamic, pathophysiolog-
ical and aetiological approach to the diagnosis of
heart failure syndromes, based on clinics and 
conventional non-invasive assessment with drug
management implications. 
In 1994, in paper 2 – Heart failure and the physician
- towards the XXI century – we discussed the way
how the compensatory mechanisms interact, produce
the different heart failure syndromes and affect the
evolution of the disease. Changing definitions
according to the knowledge of the pathophysiology
of heart failure at that time were revisited. The need
for a universally accepted definition leading to early
and accurate diagnosis and treatment of the syn-
drome was pointed-out. We called for strategies to
prevent heart failure. 
In an up-dated review titled: Heart failure: from
pathophysiology to clinics – a model in constant evo-
lution – we revisit the changing pathophysiological
models of heart failure – cardio-renal, haemodynamic,
neuro-hormonal and imuno-inflamatory models - and
their influence on the definition of the syndrome.
Traditional dicotomization of heart failure in systolic
and diastolic dysfunction is discussed. Rather than
being considered as separate diseases with a distinct
pathophysiology, systolic and diastolic heart failure
may be merely different clinical presentations within
a phenotypic spectrum of one and the same disease.
Implications for the definition and diagnosis of heart
failure are self evident.

In chapter II – The diagnosis of heart failure: prob-

lems and foreseeable consequences - we analyse 
epidemiological, clinical and financial consequences
of non consensual definition and diagnostic criteria
of heart failure for individual patients, Healthcare
Systems and Public Health. 
Problems resulting from the absence of a universally
accepted definition of heart failure are clearly illus-
trated by current epidemiological data and were
revisited in paper 3 – Epidemiology of heart failure.
In various epidemiological studies measured preva-
lence and incidence of the syndrome diverge signifi-
cantly. This worrying variation is certainly more due
to different definitions and used diagnostic criteria
than true differences between populations. 
We faced these difficulties when we had to design the
EPICA programme, a large population-based study
where we had to define simple, effective and easy to
obtain diagnostic criteria of heart failure, for the
whole spectrum of the disease, in primary care 
setting. The problem grew when we focused on heart
failure with normal ejection function where diagnos-
tic criteria were far from consensual. Therefore large
trials on heart failure with normal ejection fraction
and consensual evidence-based Guidelines on 
diagnosis and treatment of diastolic heart failure are
still missing.
Paper 4 – Prevalence of heart failure in Portugal -
presents the design of the EPICA Programme. The
EPICA study was one of the first large epidemio-
logical studies addressing the prevalence of global
heart failure, in the community, according to the
European Guidelines for the diagnosis of the 
syndrome. We had to define simple, precise echocar-
diographic criteria to confirm a suspected diagnosis
of heart failure on clinical grounds, in all its spec-
trum. At that time, Guidelines for heart failure with
normal ejection fraction where far from consensual
and non applicable to the ambulatory.
In paper 5 - Prevalence of heart failure in
Southwestern Europe: the EPICA study - we reported
the prevalence of heart failure in mainland Portugal.
From 5434 attendants of primary care centres, 
representative of the Portuguese population above 25
years, 551 had heart failure, leading to a prevalence
of global heart failure of 4.35%, increasing sharply
with age in both genders; 1.36% had systolic dys-
function and 1.7% normal ejection fraction.
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In paper 6 – Epidemiology of heart failure in primary
care in Madeira: the EPICA-RAM study - we report
an overall prevalence of heart failure of 4.69%, with
systolic dysfunction in 0.76% and with a normal
ejection fraction in 2.74% of the cases. Discrepancies
in the prevalence of the different types of heart 
failure between mainland and Madeira are probably
related to different Public Health Care organization.
Both studies showed that only half of the patients
with a suspected diagnosis of heart failure on clinical
grounds had the diagnosis confirmed by objective
evidence of cardiac dysfunction. It’s therefore proba-
ble that unnecessary drugs were prescribed to
patients who didn’t need them while others, who
would benefit, were not correctly treated for heart
failure.
Paper 7 – Diagnosis of heart failure in primary care
– is a review of the state of the art of the diagnosis of
heart failure in primary care setting. It focused on
main challenges faced by primary care physicians,
namely difficulties on the access to imaging and
strategies to screen for cardiac dysfunction. General
practitioners awareness and training on the diagnosis
and treatment of the syndrome are crucial to halt the
epidemic.
But problems on the diagnosis of heart failure are not
exclusive of primary care. Heart failure is the first
cause of hospitalization of patients above 65 years in
medical wards, and accounts for more than 70% of
the costs with the syndrome. In paper 9 – Validity of
a diagnosis of heart failure: implications of misdiag-
nosing – we reported a prevalence of heart failure in
patients hospitalized in our Medicine Department,
during a six month period, of 17%. The diagnosis
was actually sub-coded at death /discharge. The
accuracy of the death / discharge coded diagnosis
was 72.2%; the syndrome was under-diagnosed in
21.1% of the cases and over-diagnosed in 8.3%. The
discharge codes failed a significant percentage of
heart failure cases, biased the actual burden of the
syndrome and compromise the allocation of
resources to manage in-hospital heart failure and to
develop specialised programmes of interaction with
primary care.
In paper 8 – Treatment of heart failure in Portuguese
hospitals: results of a questionnaire – everybody
reported difficulties in the management of heart 

failure. Heads of Cardiology Wards needed more
specialised physicians and nurses as well as specific
heart failure units for the management of the 
syndrome, and Heads of Internal Medicine Wards
demand more facilities, easier access to echocardiog-
raphy, and support from heart failure specialised 
cardiologists.
Difficulties in the diagnosis of heart failure at all 
levels of care, have huge epidemiological, clinical
and economic consequences for the individual
patient, National Health Services and Public Health.

In chapter III, we revisit the relevance of a complete
diagnosis of heart failure. An appraisal based on
symptoms alone is clearly an incomplete and 
inaccurate representation of the severity of cardio-
vascular disease. Determination of cardiac status
requires evaluation of composite etiologic, anatomic,
and physiologic diagnoses. Functional class and
comorbidities must complement the diagnosis, 
leading to the more appropriate and individualized 
treatment. 

Aware of the uncertainty of the diagnosis of heart
failure in primary care setting and of the role of
General Practitioners in the management of the 
syndrome, we have evaluated in pre-specified sub-
studies of the EPICA programme, the accuracy of
clinics and tests available to the diagnosis of heart
failure in the community.
Paper 10 – The diagnosis of heart failure in primary
care: value of symptoms and signs – confirmed that
symptoms and signs and clinical history have limited
value in diagnosing heart failure when used alone.
The signs and symptoms that best predicted a diagno-
sis of heart failure were those associated with more
severe disease. Among current symptoms, the 
history of paroxysmal nocturnal dyspnoea  (LR
35.5), orthopnea (LR 39.1) and dyspnoea when
walking on the flat (LR 25.8) were associated with a 

diagnosis of heart failure. However, these symptoms
were not frequent within this population (sensitivity
< 36%). Jugular pressure > 6 cm with hepatic
enlargement, and oedema of the lower limbs (LR
130.3), a ventricular gallop (LR 30.0), a heart rate
above 110 bpm (LR 26.7), and rales (LR 23.3), were
all associated with a diagnosis of heart failure but
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were infrequent findings (sensitivity < 10%). Prior
use of digoxin (LR 24.9) and/or diuretics (LR 10.6),
an history of coronary artery disease (LR 7.1) or of
pulmonary oedema (LR 54.2) were also associated
with a greater likelihood of having heart failure.
In paper 11 – Aetiology, comorbidity and drug 
therapy of chronic heart failure in the real world: the
EPICA substudy – aetiological features and therapy
relevant comorbidities were analysed. Hypertension
was the more frequent risk factor/aetiology of heart
failure in the community in Portugal (about 80%).
Thirty nine percent had an history of coronary artery
disease, and 15% had atrial fibrillation.
In paper 12 – The value of electrocardiogram and 
X-ray for confirming or refuting a suspected diagno-
sis of heart failure in the community – we reported
that ECG and X-ray features are not sufficient to
allow heart failure to be reliably predicted in the
community. Twenty five percent of patients with
heart failure had a normal ECG or chest X-ray.
In paper 13 – Evaluation of the performance and
concordance of clinical questionnaires for heart 
failure in the primary care – we compared the accu-
racy of seven clinical questionnaires and scores for
the diagnosis of heart failure in the community, and
their concordance. Concordance was good between
most of the questionnaires. Their low sensibility
impairs their usefulness as diagnostic instruments,
but their high specificity (>90%) makes them useful
for the identification of patients with symptoms and
signs from non-cardiac cause.
In paper 14 – Epidemiology of heart failure in main-
land Portugal: new data from the EPICA study -
characteristics of patients with a definite diagnosis of
heart failure and of those in whom the diagnosis of
heart failure suspected on clinical grounds was
excluded (false positive) were compared. The laters
were older, more frequently women, had excessive
weight, and a history of coronary artery disease was
less frequent. Clinics, ECG and chest X-ray could
not distinguish patients with heart failure due to sys-
tolic dysfunction from those with normal ejection
fraction.
Considering the limited and costly access to echocar-
diography in the community we address in paper 15
- the diagnostic challenge of heart failure with 
preserved systolic function in primary care: an

EPICA-RAM substudy. The performance of BNP as a
predictor of a diagnosis of heart failure with pre-
served systolic function according to ESC
Guidelines, left ventricular hypertrophy and dilated
left atria by echocardiography was tested. BNP was a
good predictor of a dilated left atria, but not of the
diagnosis of heart failure with preserved systolic
function or of left ventricular hypertrophy (AUC:
0.89, 0.56, and 0.54 respectively). We conclude that
BNP measurement alone was not a suitable  screen-
ing test  for heart failure with normal ejection frac-
tion in the community, at least in patients with no or
mild symptoms.
In paper 16 – Comparative value of BNP and NT-
proBNP on the diagnosis of heart failure – we first
established normal values and cut-offs for our labo-
ratory. Then we assess the diagnostic accuracy of
both peptides for the in-hospital diagnosis of heart
failure due to systolic dysfunction and with normal
ejection fraction. BNP and NT-proBNP had an 
excellent and similar accuracy to the diagnosis of
both types of symptomatic heart failure, but none
could distinguish patients with systolic heart failure
from those with normal ejection fraction.
We revisited the role of the various tests on the 
diagnosis of heart failure with systolic dysfunction,
and with normal ejection fraction and discussed the
more recent International Guidelines. 
There is a great piece of evidence that early treatment
of asymptomatic left ventricular systolic dysfunction
is cost-effective. Therefore, several screening strate-
gies were investigated. ECG and type B natriuretic
peptides measurements, alone or as part of clinical
scores, allowed cost-effective community-based
screening for left ventricular systolic dysfunction,
especially in high-risk subjects. A programme 
including hand-held echocardiography, following
NT-proBNP or ECG pre-screening prior to tradi-
tional echocardiogram was the most cost-effective.
Screening strategies for left ventricular dysfunction
proved no more costly than existing screening 
programmes such as those for cervical or breast 
cancer. Conversely, as far as we know, there is no
proven strategy to efficiently screen for diastolic dys-
function in the community.

Finally we discuss perspectives for heart failure 
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management in the near future. Simple, reliable and
consensual diagnostic procedures are crucial to 
evaluate the actual burden of the disease, to comply
with Guidelines and to reduce healthcare utilisation
and costs.
As the management of the syndrome in primary care
has been hampered by perceived difficulties in 
diagnosis, improving diagnostic skills is essential
and remains a continuous challenge for primary care
clinicians. Moreover, patients may require more
investigations and treatments that may not be 
available or very familiar to General Practitioners.
Shared care is therefore necessary. Disease manage-
ment programmes when available and accessible, are
the preferred choice to address this issue. This 
multidisciplinary model of care delivered in 
specialized heart failure clinics, heart failure day
hospitals and many other heart failure care 
stru-ctures, have shown success in improving quality
of life, and reducing morbi-mortality and costs. 
In paper 17 - Translating Guidelines into clinical
practice: benefits of an acute heart failure unit - we
report a better compliance with Guidelines on 
diagnosis and treatment of heart failure after the
implementation of a specialized heart failure unit in
our Internal Medicine Department.
We defend the implementation of heart failure 
programme management networks to provide 
optimal care for both patients and health care
providers. They may consist of different structures to
better address the needs of the referred patient, the
referral physician and the regional health care 
system, and should have a crucial role in transition
between primary and secondary care.
Managing heart failure requires resources across the
entire spectrum of care.
Strategies to prevent heart failure include both 
primary and secondary prevention, and should
encompass risk factors control and screening strate-
gies for cardiac dysfunction in the community.
Screening for high risk patients and, at least, for
patients with asymptomatic systolic dysfunction is
cost effective. Therefore, to improve heart failure
outcomes and halt the epidemic, this will require
shared efforts from investigators, clinicians and
politicians. Health care strategy with adequate
funding are imperative for successfull heart failure
management.
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RÉSUMÉ

L’insuffisance cardiaque, déjà appelée d’épidémie du
XXIeme siècle, est un problème de Santé Publique
partout en Europe. Malgré les immenses progrès faits
dans le domaine du traitement, dans les deux dernières
décennies, l’insuffisance cardiaque est parmi les 
maladies cardiovasculaires la seule dont l’incidence et
prévalence ne cessent d’augmenter. Ses principales
caractéristiques sont une mortalité très élevée -
supérieure à celle de l’ensemble des cancers - et un
impact économique considérable sur les Systèmes de
Santé. La prise en charge des insuffisants cardiaques
doit ainsi être envisagée comme une priorité absolue.
Toutefois, et bien que la sévérité de la situation soit
universellement reconnue, Gouvernements et
Systèmes de Santé n’ont pris que très peu de mesures
concrètes, visant à freiner l’épidémie qui ne cesse de
croître.
Nous pouvons aujourd’hui prévenir et, sinon guérir
l’insuffisance cardiaque, du moins la traiter de façon à
freiner la progression de la maladie, ainsi nous soyons
capables de faire le diagnostique à temps. Toute atti-
tude térapêutique présume un diagnostique précoce et
complet de la situation, sans lequel nulle attitude 
correcte ne pourra être prise.

OBJECTIFS

Nous nous proposons analyser les problèmes du dia-
gnostique de l’insuffisance cardiaque, à la lumière
des connaissances actuelles et de notre propre 
expérience.
Parmi les objectifs de ce travail, nous avons évalué la
façon d’ont l’évolution des concepts d’insuffisance et
de dysfonction cardiaque a influencé la définition et
les critères de diagnostique, au cours des temps, et les
conséquences du manque de consensus quant à la 
définition et aux critères de diagnostique pour les 
différentes phases d’évolution de la maladie. Nous
avons discuté le rôle des symptômes, signaux et exa-
mens complémentaires dans le diagnostique de l'in-
suffisance cardiaque et dans les stratégies de screen-
ing de la dysfonction cardíaque. Finalement nous
avons discuté quelques chemins et possibles straté-
gies à envisager pour la prise en charge de ces

malades pour que, dans un future  proche, nous
soyons capables de mieux les traiter, mais aussi de
mieux prévenir la maladie de façon à freiner
l’épidémie.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie utilisée pour ce travail dérive directe-
ment de l’expérience acquise dans la prise en charge des
malades, et de l’investigation gérée par les difficultés
perçues quant au diagnostique de l’insuffisance 
cardiaque, au long des années.
Quand de l’élaboration de l’étude EPICA née de la
nécessité d’obtenir des données épidémiologiques
nationales en ce qui concerne l’insuffisance cardiaque au
Portugal, nous avons conçu, selon un dessin original, un
protocole d’investigation qui nous a permis d’évaluer la
qualité  du diagnostique de l’insuffisance cardiaque 
réalisé par les médecins de famille ainsi que le rôle des
symptômes, des signaux, des données de l´histoire
clinique, de l’électrocardiogramme e de la radiographie

du thorax, dans le diagnostique de l’ insuffisance dans
l’ambulatoire.
Nous avons aussi investigué la qualité du diagnostique
établi pendant l’hospitalisation. Nous avons déterminé la
réelle prévalence de l’insuffisance cardíaque hospi-
talisée dans notre service au long de six mois et celle qui
a été codifiée au moment de la sortie de l´hôpital. Nous
avons encore comparé la qualité do diagnostique avant
et après l’ouverture d’une unité d’insuffisance cardiaque
et la performance des différents peptides natriurétiques
dans le diagnostique du syndrome. Sous la forme de
réponse à un questionnaire, qui leur a été adressé par le
Groupe de Travail d’insuffisance cardiaque de la Société
Portugaise de Cardiologie, sur la prise en charge de l’in-
suffisance cardiaque, les Directeurs des Services de
Cardiologie et Médicine Interne de tout le Pays se sont
prononcés sur à leurs difficultés, en ce qui concerne le
diagnostique et le traitement de l’insuffisance cardiaque.
Les résultats des investigations partielles ont été 
communiqués à la communauté scientifique et publiés
dans les journaux de la spécialité, au long de ces
dernières années. 
Cette dissertation est constituée par les papiers publiés et
en publication auxquels nous avons additionné une révi-
sion de l’état actuel de l’art du diagnostique de
l’insuffisance cardiaque, ainsi q’une réflexion sur les
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conséquences des difficultés éprouvées au diagnostique
de la maladie et sur la manière d’améliorer la prise en
charge de l’insuffisance cardiaque.

RÉSULTATS

En 1982, l’hors de notre début d’activité, nous avons
eu très tôt la perception de la complexité de l’insuffi-
sance cardiaque et du défi que constituait, pour les 
cliniciens, la prise en charge de ces malades. Nous
avons participé au développement d’une classification 
physiopathologique originale qui a servi de base pour
le doctorat de la Professeur Fátima Ceia en 1989.
L’article 1 – Insuffisance cardiaque : nouveaux con-
cepts physiopathologiques et leurs applications
thérapeutiques – publié en 1984, nous décrivons déjà
l’insuffisance cardiaque comme une maladie sys-
témique, résultat de l’interaction des différents mécan-
ismes de compensation de la dysfonction cardiaque.
Nous proposons « une classification physiopatholo-
gique avec application thérapeutique » originale, où
nous définissons les différents types d’insuffisance car-
diaque et leurs caractéristiques  cliniques, hémody-
namiques,  fonctionnelles et anatomiques et proposons
un traitement individualisé d’accord avec la définition
et le diagnostique de chacun de ces différents types
d’insuffisance cardiaque.
En 1994, l’article 2 – L’insuffisance cardiaque et le
clinicien à la fin du XXème siècle – fait une description
détaillée de comment les différents mécanismes de
compensation interagissent, influencent l’évolution de
la maladie, produisent les différents syndromes et 
justifient le choix du type de traitement. Nous discu-
tons l’évolution de la définition de la maladie d’accord
avec l’évolution de l’investigation et une meilleure
connaissance de la physiopathologie de la dysfonction
cardiaque. Nous soulignons la nécessité du diagnos-
tique et du traitement précoces et quant urgent il est de
développer des stratégies capables de prévenir la 
maladie.   
Les investigateurs défendent aussi l’existence d’un
continu entre l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjec-
tion normale e celle qui s’accompagne de dysfonction
systolique ventriculaire. Ce concept défend l’existence
de plusieurs syndromes d’insuffisance cardiaque qui ne
représenteront que des phénotypes différents d’une
même maladie. Des nouvelles Recommandations pour

le diagnostique et exclusion de l’insuffisance cardiaque
à fraction d’éjection normale / dysfonction diastolique
surgissent. Nous revisitons ces nouveaux concepts
dans le chapitre: L’insuffisance cardiaque: de la 
physiopathologie à la clinique - un modèle en con-
stante évolution.
Au chapitre II – Le diagnostique de l’insuffisance car-
diaque: problèmes et conséquences prévisibles - nous
analysons les conséquences du manque de critères de
diagnostique consensuels pour l’insuffisance cardiaque
au long de tout son spectre.
Les difficultés avec le diagnostique se répercutent sur
les résultats des grandes études épidémiologiques.
Nous avons senti cette difficulté quand, lors de 
l’élaboration du programme EPICA – ÉPidémiologie
de l’Insuffisance Cardiaque et Apprentissage - nous
avons voulu définir les critères pour le diagnostique de
l’insuffisance cardiaque de tous les types, applicables à
l’ambulatoire et d’accord avec les Recommandations
Internationales. 
L’article 3 - Épidémiologie de l’insuffisance cardiaque
– analyse les conséquences des différentes définitions
et critères de diagnostique utilisés dans les grandes
études épidémiologiques qui, au long des années, ont
publié des prévalences et incidences  très variables de
l’insuffisance cardiaque. Ce problème s’aggrave
encore quand il s’agit de l’épidémiologie de l’insuffi-
sance cardiaque à fraction d’éjection normale ou dys-
fonction diastolique, ou des stratégies pour le screening
de la dysfonction cardiaque asymptomatique, 
situations à définitions et critères encore  moins 
consensuels. L’inexistence de Recommandations
appuyées sur l’évidence, pour le traitement de l’insufi-
sance cardiaque à fraction d’éjection normale ou à 
dysfonction diastolique, est une autre des 
conséquences de ces difficultés. C’est ainsi que des 
différences de méthodologie, de définitions et de
critères de diagnostique, plutôt que des différences
réelles entre les populations, difficultent notre 
connaissance quant à la réelle surcharge que l’insuffi-
sance cardiaque et la dysfonction cardiaque  imposent
au Système National de Santé. Il est ainsi difficile de
prévoir les recours nécessaires, à attribuer à une 
situation qui est mal connue.
L’ article 4 – Prévalence de l’insuffisance cardiaque au
Portugal – présente le dessin des études EPICA et
EPICA-RAM. EPICA a été l’une des premières études

TESE3 AF  6/9/08  12:25 PM  Page 318



Résumé 319

à évaluer la prévalence de l’insuffisance cardiaque
symptomatique globale, de l’ambulatoire, suivant les
Recommandations de la Société Européenne de
Cardiologie pour le diagnostique de l’insuffisance 
cardiaque. Nous y définissons des critères echocardio-
graphiques précis pour tous les types d’insuffisance
cardiaque, notamment  celle à fraction d’éjection 
normale, alors qu’à l’époque il n’y avait pas encore de
Recommandations consensuelles pour le diagnostic de
cette situation.
L’article 5 – Prevalence of chronic heart failure in
Southwestern Europe : the EPICA study - relate la 
prévalence de l’insuffisance cardiaque au Portugal 
continental  en 1998. Dans une population de 5434
individus âgés de plus 25 ans, représentative de la 
population portugaise nous avons identifié 551 cas
d’insuffisance cardiaque, correspondant à une préva-
lence de 4,3%, qui augmente avec l´âge, chez les deux
genres ; chez 1,3% la dysfonction ventriculaire est sys-
tolique, alors que 1,75% ont une fraction d’éjection
normale.
L’article 6 – Epidemiology of chronic heart failure in
Primary Care in the Autonomic Region of Madeira: the
EPICA-RAM study – a suivi le même protocole 
d’investigation et relate une prévalence de l’insuffi-
sance cardiaque globale de 4,69%, 0,76 % à 
dysfonction ventriculaire systolique et 2,74% à fraction
d’éjection normale.
Ces deux études confirment que quand le diagnostique
est suspecté par la clinique il ne se confirme objective-
ment qu’en la moitié des cas, ce qui fait supposer que
beaucoup de malades seront sous médication inappro-
priée pour l’insuffisance cardiaque alors que d’autres,
qui auraient tout intérêt à la faire, en seront probable-
ment privés.
L’article 7 – Diagnosis of chronic heart failure in
Primary Care - revoit l’état de l’art  quant au diagnos-
tique de l’insuffisance cardiaque dans la communauté
et discute les principaux défis auxquels  les médecins
de famille sont soumis, notamment les difficultés 
d’accès aux examens complémentaires de diagnostique
et le screening de la dysfonction cardiaque asympto-
matique dans la population en général.
Mais les problèmes de diagnostique de l’insuffisance
cardiaque, se posent transversalement à tous les
niveaux, à l’hôpital comme chez le médecin de famille.
Bien que l’insuffisance cardiaque soit la première

cause d’hospitalisation après les 65 ans, responsable
pour la plupart des coûts consommés par le syndrome,
le diagnostique y est sous-estimé. L’article 9 – Validity
of a diagnosis of heart failure : implications of misdia-
gnosing – démontre que l’insuffisance cardiaque a été
la première cause d’hospitalisation dans notre service,
pendant une période de six mois, ayant une prévalence
de 17% et a été largement sous codifiée.  La sous
codification du diagnostique ne fait que diminuer le
vrai poids du syndrome, menant à l’allocation 
incorrecte de recours pour la prise en charge de l’in-
suffisance cardiaque à l´hôpital et pour l’établissement
de programmes capables de faire l’indispensable inter-
face avec l’ambulatoire.
En réponse au questionnaire sur la prise en charge de
l’insuffisance cardiaque, que nous résumons dans 
l’article 8 – Traitement de l’insuffisance cardiaque
dans les hôpitaux portugais : résultats d’un question-
naire - les Directeurs des Services de Médicine Interne
ont relaté leurs difficultés d’accès à l’échocardiogra-
phie en temps utile et réclamé plus de collaboration du
cardiologue; les Directeurs des Services de Cardiologie
demandent plus de spécialistes et de structures 
vocationnées pour le diagnostique et traitement de
l’insuffisance cardiaque.

Les difficultés posées par le diagnostique de
l’insuffisance cardiaque à tous les niveaux de soins,
entraînent des conséquences épidémiologiques, socio-
économiques et financières néfastes pour le patient, la
planification du Système National de Santé et la Santé
Publique.
Au chapitre III nous rappelons l’importance du 
diagnostique complet de l’insuffisance cardiaque. Au
diagnostique anatomique, fonctionnel et du syndrome,
il faut absolument joindre l’étiologie, la classe 
fonctionnelle e les comorbidités qui conditionnent sou-
vent l’interprétation des testes de diagnostique, le
traitement et le pronostique. 
Conscients des difficultés éprouvées para les médecins
de famille, pour diagnostiquer correctement et en
temps utile l’insuffisance cardiaque dans l’ambula-
toire, et du rôle de ces Spécialistes en ce qui concerne
la contention de l’épidémie, nous nous sommes pro-
posés, comme objectifs secondaires de l’étude EPICA,
d’investiguer la performance des instruments de 
diagnostique disponibles et à portée de ces cliniciens.
L’article 10 – The diagnosis of heart failure in primary
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care: value of symptoms and signs – documente les
limitations des symptômes, signaux et des données
cliniques, quand utilisés de forme isolée, pour le 
diagnostique de l’insuffisance cardiaque. Ils sont tous
peu sensibles et ceux qui ont la plus grande valeur 
prédictive sont ceux qui s’associent aux formes con-
gestives, plus graves, de la maladie: la dyspnée 
paroxysmale nocturne (LR 35,5), l’orthopnée (LR
39,1), la difficulté respiratoire pendant la marche en
plan horizontal (LR 25,8), l’ ingurgitation jugulaire > 6
cm accompagnée d’ hépatomégalie  e d’oedème des
membres inférieurs (LR 130,3), le galop ventriculaire
(LR 30,0), la tachycardie >110ppm (LR 26,7) et les
crépitations pulmonaires (LR 23,3) sont ainsi associés
au diagnostique, mais sont très peu fréquents chez les
insuffisants cardiaques tout venant de l’ambulatoire.
Un traitement antérieur avec du diurétique (LR 10,6)
ou de la digoxine (LR 24,9), ou encore un épisode
antérieur d’oédeme pulmonaire aigu (LR 54,2), sont
d’autres prédicteurs du diagnostique.
L’article 11 – Aetiology, comorbidity and drug therapy
of chronic heart failure in the real world: the EPICA
substudy – confirme que l´hypertension artérielle est,
d’entre tous les facteurs de risque, la principale étiolo-
gie de l’insuffisance cardiaque dans l’ambulatoire au
Portugal (80%). Trente neuf pourcent des malades
inclus dans l’étude EPICA avaient une histoire de 
maladie coronarienne et 15% de fibrillation auriculaire.
Nous avons encore analysé la comorbidité et son 
influence sur la prescription, en sachant que la 
prescription des médicaments recommandés pour l’in-
suffisance cardiaque est, au Portugal comme d’une
forme générale en Europe, bien inférieur au désirable.
L’article 12 - The  value of electrocardiogram and 
X- ray for confirming or refuting a suspected diagnosis
of heart failure in the community – démontre que les
données de l’électrocardiogramme e de la radiographie
du thorax, par sois même, ne prédisent pas correcte-
ment  le diagnostique de l’insuffisance cardiaque dans
l’ambulatoire; 25% des insuffisants cardiaques inclus
dans EPICA avaient un électrocardiogramme où une
radiographie du thorax normal.
A l’article 13 - Evaluation of the performance and con-
cordance of clinical questionnaires for heart failure in
primary care – nous avons comparé  sept ques-
tionnaires ou scores cliniques habituellement utilisés
pour le diagnostique de l’insuffisance cardiaque dans

les grandes études épidémiologiques et de médica-
ments. Ils ont démontré avoir une concordance à peine
raisonnable à bonne entre eux, et être très spécifiques
(>90%) pour le diagnostique mais peu sensibles. Ils
augmentent la probabilité du diagnostique de 4,3% pré-
test vers 25 à 30% post-test et se révèlent ainsi des
instruments plus utiles dans l’exclusion d’une cause
cardiaque pour les symptômes que pour le dia-
gnostique de l’insuffisance cardiaque.
L’article 14 – Épidémiologie de l’insuffisance car-
diaque au Portugal continental : nouvelles données de
l’étude EPICA – compare les caractéristiques des
malades qui, ayant une clinique compatible avec le
syndrome, ont été inclus dans EPICA mais n’avaient
pas de dysfonction cardiaque objective (faux positifs),
avec ceux qui ont eu leur diagnostique objectivement
confirmé. Les premiers étaient plus âgés, il y avait plus
de femmes, plus de poids excessif, moins de maladie
coronarienne. L’investigation confirme encore que les
données de l’électrocardiogramme e de la radiographie
du torax ne distinguent pas les insuffisants cardiaques
qui ont une dysfonction systolique ventriculaire de
ceux qui ont une fraction d’éjection normale.
Face au défi du diagnostique de l’insuffisance 
cardiaque à fraction d’éjection normale, aux difficultés
d’accès à l’échocardiographie dans l’ambulatoire, au
prix de l’examen et aux critères encore peu consensuels
pour le diagnostique de cette situation, nous avons
analysé et publié à l’article 15 – The diagnostic 
challenge of heart failure with preserved systolic func-
tion in primary care setting: an EPICA-RAM substudy
- la valeur  des peptides natriurétiques du type B, NT-
proBNP, comme test de triage des malades qui, parmi
ceux qui présentent une clinique compatible avec le
syndrome, devront confirmer objectivement le 
diagnostique par échocardiographie. Ainsi, nous avons
évalué la performance du test comme prédicteur : du
diagnostique d’insuffisance cardiaque à fraction 
d’éjection normale, selon les Recommandations inter-
nationales, d’hypertrophie ventriculaire gauche  et de
dilatation de l’auricule gauche. Le NT-proBNP n’à été
bon prédicteur que de ce dernier paramètre, ce qui nous
fait conclure que le test ne permet pas de trier les
malades de façon à diminuer les nécessités d’échocar-
diographie face à une hypothèse clinique d’insuffi-
sance cardiaque, du moins en ce qui concerne les cas
peu évolués, fréquemment asymptomatiques, de 

TESE3 AF  6/9/08  12:25 PM  Page 320



Résumé 321

l’ambulatoire. 
Nous avons aussi comparé la performance des peptides
natriurétiques du type B -  BNP et NT-proBNP – quant
au diagnostique de l’insuffisance cardiaque symptoma-
tique à dysfonction ventriculaire systolique et à 
fraction d’éjection normale, traitée à l’hôpital. Les
résultats de cette investigation sont révélés dans l’arti-
cle 16 – Comparative value of BNP and NT-proBNP
for the diagnosis of heart failure. Les deux tests ont
démontré une performance excelente et comparable
dans le diagnostique du syndrome, mais aucun n’a été
capable de distinguer les deux types d’insuffisance 
cardiaque.
Nous avons revu et discuté l’état de l’art quant au rôle
des différents examens complémentaires, notamment
des peptides natriurétiques et de l’échocardiographie,
dans le diagnostique des différents types d’insuffisance
et de dysfonction cardiaque, ainsi que les toutes
dernières Recommandations internationales.
Nous avons analysé les stratégies proposées pour le
screening de la dysfonction ventriculaire asymptoma-
tique, qui est au moins aussi fréquente dans l’ambula-
toire que l’insuffisance cardiaque symptomatique. Par
ailleurs, l’évidence montre que le traitement précoce de
la dysfonction ventriculaire asymptomatique, est 
efficace et diminue les coûts. Le gold standard pour le
screening de la dysfonction ventriculaire imposerait la
réalisation d’un échocardiogramme à toute la popula-
tion, ce qui est incomportable. Plusieurs stratégies  ont
été investiguées, ces dernières années, à la recherche de
celle qui sera la plus efficace tout en épargnant le plus
possible. Tous affirment que aucun examen isolé ne
pourra être suffisant pour ce screening. Par contre,
l’électrocardiogramme et/ou les peptides natriuré-
tiques, incorporés ou non en scores cliniques, sont 
souvent évoqués comme testes efficaces pour le 
pré-screening des patients à envoyer à l’échocardiogra-
phie. Son utilisation diminue le nombre d’échocardio-
grammes nécessaires et la dépense, tout en étant au
moins aussi efficace que le screening du cancer du sein
ou du colle de  l’utérus, exige un investissement qui
n’est en rien supérieur. Quelques auteurs ont démontré
que l'exécution d’un échocardiogramme qualitatif, fait
avec un échocardiographe portable, après l’ECG ou la
détermination du BNP/ NT-proBNP et avant l’échocar-
diogramme complet,  améliore encore la stratégie pour
le screening de la dysfonction cardiaque.

Finalement nous terminons avec quelques commen-
taires concernant les perspectives futures pour la prise
en charge de l’insuffisance cardiaque. Il est absolument
urgent et primordial d’établir d’une définition précise
et universelle, ainsi que de critères de diagnostique
objectifs, simples et reproductibles, applicables à tout
le spectre de l’insuffisance cardiaque, de façon à ce
que, dans un futur proche, nous soyons capables de
connaître le véritable poids de l’insuffisance cardiaque,
d’organiser une prise en charge le plus efficace possi-
ble tout en respectant l’inévitable contention des
dépenses publiques.
Les problèmes de diagnostique de l’ambulatoire 
exigent que les médecins de famille disposent de 
programmes de formation continus et que le dialogue
avec l’hôpital et les spécialistes soit facilité, tel que
nous l’avons fait, de forme programmée, systématique-
ment,  pendant le programme EPICA.
Les cliniques d’insuffisance cardiaque et les pro-
grammes structurés de prise en charge de l’insuffisance
cardiaque ont démontré leur efficacité. Ils permettent
une meilleure implémentation des Recommandations
de diagnóstique et traitement, améliorent la qualité de
vie et la survie des insuffisants cardiaques qui y sont
suivis. Dans l’article 17 - Translating Guidelines into
clinical practice : benefits of an acute heart failure unit
- nous rendons compte de notre expérience en ce qui
concerne les gains obtenus quant au diagnostic et
traitement des insuffisants cardiaques hospitalisés dans
notre service avant et après l’ouverture d’une unité
d’insuffisance cardiaque et qui nous a permi d’amel-
liorer la qualité des soins prêtés à ces malades. Nous
défendons que ces unités spécialement vocationnées
pour la prise en charge de l’insuffisance cardiaque
doivent se multiplier, s’intégrer en programmes plus
vastes d’organisation de soins à prêter aux insuffisants
cardiaques, qui incluent notamment l´hôpital de jour et
adopter des structures variables d’accord avec les
nécessités des populations qu’elles servent. Ces pro-
grammes de prise en charge de l’insuffisance cardiaque
pourront assumer  un rôle déterminant dans la forma-
tion scientifique des médecins, spécialement des
médecins de famille, dans l’interface entre les soins
primaires et l’hôpital et dans la référentiation des
insuffisants cardiaques.
Tous les efforts pour identifier et corriger précocement
les facteurs de risque cardiovasculaire et développer
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des stratégies pour le screening de la dysfonction car-
diaque doivent être multipliés comme stratégies de
prévention.  Tout cela est possible, efficace à un pris
semblable à celui d’autres programmes déjà en cours,
mais exige la collaboration de tous, population, 
professionnels de santé, investigateurs et pouvoir poli-
tique qui viabilise l’évaluation des nécessités, le 
montage de ces programmes multidisciplinaires, et en
contrôle la qualité, de façon à ce que très vite nous
puissions contrôler cette épidémie.

322
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“Não afirmo ser capaz de contar uma história tal
como deve ser contada. Só afirmo saber como a
história deve ser contada, pois tenho andado há
muitos anos, quase diariamente, na companhia
dos melhores contadores de histórias.”

Mark Twain, How to Tell a Story, 1896.
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