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Insuficiência Cardíaca Aguda 

Bruno Ferraz de Oliveira Gomes 

 

SIGLÁRIO 

IC Insuficiência cardíaca 

ESC Sociedade Européia de Cardiologia 

PA Pressão arterial 

FSVE  Função sistólica do ventrículo esquerdo 

DAV Dispositivo de assistência ventricular 

IAM Infarto agudo do miocárdio 

SCA Síndrome Coronariana Aguda 

VD Ventrículo direito 

HAP Hipertensão arterial pulmonar 

B3 Terceira bulha 

TJP Turgência jugular patológica 

CAT Cateterismo cardíaco 

DAC Doença arterial coronariana 

VNI Ventilação não-invasiva 

NPS  Nitroprussiato  

NTG Nitroglicerina 

BB Betabloqueador 

IECA Inibidor da enzima conversora da angiotensina 

BRA Bloqueador do receptor da angiotensina 

TOT Tubo orotraqueal 

NE Norepinefrina 

BIA Balão intra-aórtico. 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 Síndrome resultante de qualquer dano estrutural 

ou funcional ao enchimento ventricular ou à ejeção 

sanguínea.  

 Alta prevalência com elevada morbimortalidade1.  

 Reinternações cada vez mais freqüentes que 

reduzem a sobrevida2.  

 Rápido diagnóstico com tratamento adequado 

reduzem mortalidade e reinternações3. 

 1 a 2% da população adulta em países em 

desenvolvimento 

 Prevalência superior a 10% entre idosos com mais 

de 70 anos4.  

 Apesar do aumento da sobrevida, a mortalidade 

permanece alta, sendo aproximadamente 50% nos 

primeiros 5 anos após o diagnóstico5,6.  

 Elevado índice de hospitalizações anuais que 

geram elevados custos7.  

 A incidência aumenta no Brasil e no mundo8. No 

Brasil, a cardiopatia isquêmica é a causa mais 

freqüente de IC, ultrapassando a doença de 

Chagas que persiste como importante causa de IC 

em nosso meio9. 

COMO ABORDAR O DOENTE NA CHEGADA NA 

EMERGÊNCIA?     

1º PASSO – IDENTIFICAR SE REALMENTE É IC 

 Principal sintoma desses pacientes é a dispnéia, 

que está presente uma diversidade de doenças. 

 História prévia de IC, ortopnéia e dispnéia 

paroxística noturna tornam o diagnóstico de IC 

mais provável.  

 Os sinais de maior especificidade são: B3 e TJP.  

 É recomendada a utilização dos critérios de 

Framinghan ou Boston para o diagnóstico da IC 

aguda (Tabela 2 e 3). 
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Critérios Maiores 

1. Dispnéia paroxística 

noturna 

2. Turgência jugular 

3. Crepitações 

pulmonares 

4. Cardiomegalia à 

radiografia de tórax 

5. Edema agudo de 

pulmão 

6. Terceira bulha (B3) 

7. Aumento da PVC 

(>16cmH2O) 

8. Refluxo 

hepatojugular 

9. Perda de peso 

>4,5Kg em 5 dias em 

resposta ao 

tratamento. 

Critérios Menores 

1. Edema de tornozelos 

bilateral 

2. Tosse noturna 

3. Dispnéia aos esforços 

4. Hepatomegalia 

5. Derrame pleural 

6. Diminuição da 

capacidade funcional 

em 1/3 da máxima 

registrada 

previamente 

7. Taquicardia (FC > 

120bpm) 

Tabela 2. Critérios de Framinghan para diagnóstico de IC. 

É necessário dois critérios maiores simultâneos ou um 

maior e dois menores para o diagnóstico. PVC: Pressão 

venosa central; FC: freqüência cardíaca 

Clínica Dispnéia em repouso 

Ortopnéia 

Dispnéia paroxística 

noturna 

Dispnéia ao caminhar 

em área plana 

Dispnéia ao caminhar 

em aclives 

4 pontos 

4 pontos 

3 pontos 

3 pontos 

2 pontos 

Exame físico Anormalidade na 

freqüência cardíaca 

Pressão venosa 

jugular elevada 

Crepitações 

pulmonares 

Terceira bulha 

Sibilos 

1-2 pontos 

2-3 

pontos 

1-2 pontos 

3 pontos 

3 pontos 

Radiografia de 

tórax 

Edema pulmonar 

alveolar 

Edema pulmonar 

intersticial 

Derrame pleural 

bilateral 

Índice cardiotorácico 

> 0,5 

Redistribuição de 

fluxo em região 

superior 

4 pontos 

3 pontos 

3 pontos 

3 pontos 

2 pontos 

 

Tabela 3. Escore de Boston para diagnóstico de IC. 

Diagnóstico definitivo: 8 a 12 pontos; Diagnóstico 

possível: 5 a 7 pontos; Diagnóstico improvável: ≤ 4 

pontos 

 Buscar na história clínica e no exame físico, dados 

que subsidiem o fator causal da IC e o fator 

desencadeante da descompensação, assim como 

determinarmos a classificação clínica-

hemodinâmica do paciente com objetivo de 

traçarmos o perfil de risco e a estratégia 

terapêutica. 

2º PASSO – CLASSIFICAR A IC 

 Classificação da IC de acordo com os sintomas 

proposta pela New York Heart Association (NYHA) 

que consiste em: 

Classe I. Sem limitações durante atividade física. 

Classe II. Discreta limitação à atividade física. Confortável 

em repouso, mas atividade física habitual pode ocasionar 

fadiga, palpitação ou dispnéia. 

Classe III. Acentuada limitação à atividade física. 

Confortável em repouso, mas o mínimo esforço causa 

fadiga, palpitação ou dispnéia. 

Classe IV. Incapaz de executar qualquer atividade sem 

desconforto. Sintomas em repouso. 

 Há, ainda, uma classificação sugerida pelo 

American Collage of Cardiology/American Heart 

Association (ACC/AHA) baseada nos estágios 

evolutivos da IC: 

Estágio A: Alto risco de IC porém sem dano cardíaco 

estrutural definido ou sem sintomas de IC; Estágio B: 

Doença estrutural cardíaca porém sem sintomas de IC; 

Estágio C: Doença estrutural cardíaca com sintomas de 

IC; Estágio D: IC refratária com necessidade de 

intervenções especializadas 

3º PASSO – IDENTIFICAR PERFIL 

HEMODINÂMICO 

 Permite otimizar a estratégia terapêutica assim 

como possui implicações prognósticas.  

 São avaliados dois parâmetros: volemia e perfusão.  

 Definimos 4 situações a saber: 

1. Quente - Congesto: 49 a 67% dos casos 

2. Frio – Congesto: 20 a 28% dos casos 

3. Quente – Seco: 27% dos casos 

4. Frio – Seco: 3 a 5% dos casos 

 

Figura 1. Perfil hemodinâmico da IC. 
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4º PASSO – ALVOS E TERAPIAS  

     

     

  

Apresentação clínica Incidência Características Alvos e terapias 

PA elevada (>160mmHg) ~25% 

Predominantemente pulmonar com ou 

sem congestão sistêmica 

Maioria dos pacientes possuem FSVE 

preservada 

Alvo: controle PA e manejo do 

volume 

Terapia: vasodilatadores e 

diurético de alça 

PA normal ou 

discretamente elevada 
~50% 

Surge gradualmente e está associada a 

congestão sistêmica. Congestão 

radiográfica pode ser mínima em 

pacientes com IC avançada 

Alvo: manejo do volume 

Terapia: diurético de alça ± 

vasodilatadores 

PAS reduzida 

(<90mmHg) 
<8% 

Relacionado a baixo débito e associado à 

piora da função renal 

Alvo: melhora da performance 

cardíaca 

Terapia: inotrópicos com 

propriedades vasodilatadoras 

(milrinona, dobutamina e 

levosimendana) 

Considerar digital ± 

vasopressores ± DAV 

Edema Agudo de 

Pulmão 
3% 

Início abrupto, precipitado por 

hipertensão sistêmica severa. Sem 

tratamento, pacientes evoluem para 

insuficiência respiratória e morte. 

Facilmente tratado com vasodilatadores e 

diuréticos. Após normalização da PA e 

retorno das medicações habituais, 

pacientes recebem alta em 24h 

Alvo: controle PA e manejo de 

volume 

Terapia: Vasodilatadores, 

diuréticos, ventilação não-

invasiva, morfina 

Choque Cardiogênico 1% 

Início rápido. Relacionado à IAM 

complicado, miocardite fulminante ou 

doença valvar aguda 

Alvo: melhora da função de 

bomba cardíaca 

Terapia: inotrópicos ± drogas 

vasoativas ± DAV ou cirurgia 

corretiva 

SCA + IC aguda 

25% das SCA 

possuem 

sintomas de 

IC 

Início rápido ou gradual. 

Maioria dos pacientes com sinais e 

sintomas de IC melhoram após terapia 

inicial e resolução da isquemia 

Alvo: trombo coronário, 

estabilização de placa e 

correção de isquemia 

Terapia: reperfusão  

Insuficiência Ventricular 

Direita isolada (intrínseca 

ou secundária à HAP) 

? 

Início rápido ou gradual devido a HAP 

primária ou secundária ou à doença de 

VD  

Não há dados epidemiológicos 

Alvo: Pressão arterial 

pulmonar 

Terapia: epoprostenol, 

inibidores da fosfodiesterase, 

agentes bloqueadores da 

endotelina 

Tabela 1. Classificação da IC baseada na apresentação clínica. Adaptado de Gheorghiade M, Zannad F, Sopko G, et al. Acute 

heart failure syndromes: Current state and framework for future research. Circulation 2005. 112:3958.  

5º PASSO - EXAMES COMPLEMENTARES 

1. Eletrocardiograma: Fornece informações 

quanto à etiologia da IC ou ao fator de descompensação. 

Um eletrocardiograma (ECG) normal na IC é incomum. 

2. Radiografia de tórax: Diagnóstico diferencial 

entre causas torácicas e pulmonares da dispnéia, além de 

permitir avaliação da congestão pulmonar. Deve ser 

solicitada sempre em pacientes com suspeita de IC 

aguda. 

3. Gasometria arterial: Recomendada em 

pacientes com baixo débito ou desconforto respiratório. 

Além de avaliar o equilíbrio ácido-basico e a oxigenação, 

fornece informações quanto à perfusão tecidual. Acidose 

e hiperlactatemia são fatores de mau prognóstico. 

4. Hemograma: Traz informações importantes a 

cerca de presença de anemia (fator de descompensação 

e prognóstico na IC) e a presença de leucocitose que 

pode indicar um processo infeccioso como causador da 

descompensação. 
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5. Bioquímica: A dosagem de eletrólitos e função 

renal é fundamental na avaliação inicial. A hiponatremia 

é comum em pacientes com IC e tem valor prognóstico. 

Piora da função renal está relacionada à perfusão renal 

prejudicada pelo baixo débito cardíaco. Deve ser 

monitorada durante todo curso da internação pela 

possibilidade de evoluir com síndrome cardiorrenal. 

6. Troponina: Tem valor prognóstico na IC12. 

Valores persistentemente elevados, na ausência de IAM, 

estão associados à maior mortalidade13. Deve ser 

solicitada em toda admissão por IC aguda para exclusão 

ou confirmação de SCA. 

7. Peptídeos natriuréticos: Além de apresentar 

valor prognóstico14, possuem bom valor preditivo 

negativo para exclusão do diagnóstico de IC15. Valores 

menores que 100pg/ml tornam improvável o 

diagnóstico. Valores elevados à admissão estão 

associados à pior evolução hospitalar. A dosagem no 

momento da alta traz informações prognósticas 

importantes assim como a queda absoluta do BNP 

durante a internação16. Contudo, ainda não existem 

recomendações para sua utilização como alvo de 

tratamento. 

8. Ecocardiograma: Está indicado na avaliação 

inicial em todos pacientes com sinais e sintomas 

sugestivos de IC. Traz informações sobre a função 

ventricular (sistólica e diastólica), diâmetros cavitários, 

motilidade das paredes e função valvar. O exame deverá 

ser repetido em situações de mudança súbita do quadro 

clínico ou na reavaliação da função ventricular após 

terapia específica. 

9. Outros exames: Outros exames podem ser 

necessários para o diagnóstico diferencial ou para a 

busca da etiologia da IC. A ressonância magnética 

cardíaca é o exame padrão-ouro na avaliação de 

volumes, massas e movimento parietal. É extremamente 

útil na investigação etiológica da IC. O CAT pode ser 

necessário nos pacientes com fatores de risco para DAC 

ou nos pacientes sem diagnóstico etiológico. Provas de 

função pulmonar podem ser necessárias na exclusão de 

pneumopatias. 

 

 

Figura 2. Fluxograma de abordagem inicial do paciente com IC aguda. Adaptado de II Diretriz Brasileira de Insuficiência 

Cardíaca Aguda. Arq Bras Cardiol 2009; 93(3 supl.3): 1-65  
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6º PASSO - ABORDAGEM TERAPÊUTICA 

 Os alvos no tratamento da IC aguda podem ser resumidos na tabela 2. 

Fase precoce 

1. Diminuir sinais e sintomas de congestão em 6h 

2. Adequar oxigenação (Sat O2 > 90%) 

3. Manter diurese adequada (> 0,5ml/Kg/h) 

4. Evitar PAS < 90mmHg 

5. Reversão de distúrbio hemodinâmico 

Fase tardia 

1. Prevenção de re-hospitalização 

2. Diminuição de mortalidade 

3. Reduzir tempo de internação 

 

Laboratorial 

1. Normalização eletrolítica 

2. Evitar elevação de creatinina > 0,3mg/dL 

3. Redução de BNP 

4. Redução de troponina 

5. Redução de PCR-t 

Hemodinâmica 
1. Reduzir pressões de enchimento 

2. Otimizar débito cardíaco 

Metabólico 
1. Normalização lactato arterial 

2. SvO2 > 70% 

Tabela 2. Alvos no tratamento da IC aguda. Adaptado de II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda. Arq Bras 

Cardiol 2009; 93(3 supl.3): 1-65. PAS: Pressão arterial sistólica; BNP: Peptídeo natriurético cerebral; PCR-t: proteína C reativa; 

SvO2: saturação venosa central de O2 

 

Figura 3. Fluxograma terapêutico da IC aguda. Adaptado de II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda. Arq Bras 

Cardiol 2009; 93(3 supl.3): 1-65.  

ARSENAL TERAPÊUTICO 

1. Tratamento não farmacológico 

 Restrição de sódio e água visando melhora da 

congestão sistêmica.  

 Máximo de 6g de sal por dia com restrição hídrica 

de 1500ml por dia.  

 Estudos recentes levantaram a possibilidade da 

restrição de sódio estar relacionada à pior 

prognóstico, contudo segue recomendada pela 

diretriz. 

 Em quadros congestivos graves, onde há derrame 

pleural ou ascite importante, a retirada mecânica 

de fluidos pode ser utilizada visando melhora de 

sintomas. 

 

2. Diuréticos 

 Não alteram a mortalidade mas reduzem sintomas.  

 Diuréticos de alça na apresentação venosa estão 

indicados.  

 Estudos recentes compararam estratégias 

diferentes na infusão de diuréticos (bolus x infusão 

contínua; doses elevadas x doses tradicionais), 

contudo não houve diferença tanto na melhora dos 

sintomas como na função renal17. 

 Em pacientes hiponatrêmicos com IC crônica e com 

sintomas refratários à terapêutica com diuréticos 

em dose elevada podemos utilizar salina 

hipertônica (150ml de SF1,5% a 4,5%) associado à 

altas doses de furosemida (500mg-1000mg/dia)18. 
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Esta estratégia tem boa tolerabilidade e segurança 

e alguns estudos demonstraram prevenção de 

insuficiência renal. 

 

3. Vasodilatadores venosos 

 Devem ser utilizadas em situações onde temos 

elevações nas pressões de enchimento ventricular, 

aumento da resistência vascular pulmonar e nas 

situações de sobrecarga aguda de volume 

secundárias à lesões valvares regurgitantes. As 

drogas mais utilizadas são a nitroglicerina e o 

nitroprussiato de sódio.  

 A nitroglicerina é a mais utilizada principalmente 

em pacientes de etiologia isquêmica. Pode 

promover taquicardia reflexa, cefaléia e 

hipotensão. Não é recomendado em situação de 

disfunção ventricular direita. 

 O nitroprussiato de sódio também é muito utilizado 

contudo necessita de uma vigilância superior visto 

que possui um efeito hipotensor mais potente. 

Também possui efeito vasodilatador arterial 

pulmonar, diminuindo a pós-carga direita. Deve ser 

utilizado com cautela em pacientes com disfunção 

renal ou hepática pelo maior risco de intoxicação 

pelo tiocianato. 

 

4. Inotrópicos 

 São indicados em situações onde há baixo débito 

cardíaco visando melhorar a perfusão tecidual e o 

débito cardíaco. Dispomos de três drogas em 

classes diferentes: agonistas beta-adrenérgicos, 

inibidores da fosfodiesterase III e sensibilizadores 

de cálcio. 

 A dobutamina (agonista beta-adrenérgico) é o 

agente inotrópico mais utilizado. Deve ser utilizada 

preferencialmente em casos de IC descompensada 

com hipotensão ou choque cardiogênico. Pode ser 

necessário o uso de doses mais elevadas em 

pacientes com uso prévio de betabloqueadores. 

 O milrinone (inibidor da fosfodiesterase III) possui 

propriedades inotrópicas e vasodilatadoras. Pode 

ser utilizado em pacientes com uso prévio de 

betabloqueadores e naqueles com hipertensão 

pulmonar. Deve ser evitado em portadores de 

cardiopatia isquêmica19. 

 A levosimendana (sensibilizador de cálcio) 

promove melhora na contratilidade miocárdica e 

hemodinâmica semelhante à dobutamina e 

milrinone. Também possui propriedades 

vasodilatadoras. É segura em pacientes com uso 

prévio de betabloqueador. Seu principal efeito 

colateral é hipotensão. 

 

5. Digital 

 Não apresenta benefícios em termos de 

mortalidade, mas existem benefícios na redução da 

taxa de internação20. Possui propriedades 

vagomiméticas e simpaticoinibitórias que torna 

mais eficaz o controle de freqüência cardíaca 

quando associado aos betabloqueadores, 

sobretudo em portadores de fibrilação atrial. 

 

6. Betabloqueadores 

 Aumentam a sobrevida e reduzem o risco de 

progressão de doença21.  

 Em pacientes sem uso prévio da droga, sua 

introdução deve estar condicionada à melhora dos 

sintomas e da congestão.  

 Naqueles que já faziam uso da droga, manter a 

mesma dose quando não há hipoperfusão tecidual 

(perfil hemodinâmico quente). Nos pacientes com 

perfil hemodinâmico frio, a conduta deve ser 

individualizada, onde pode ser considerada uma 

redução em 50% da dose habitual ou suspensão 

do fármaco (casos mais graves). 

 

7. Inibidores da ECA / Bloqueadores dos receptores 

de angiotensina 

 Reduzem pré e pós-carga e reduzem a 

mortalidade em pacientes com IC.  

 Usar com cautela em pacientes com IC 

descompensada pois podem piorar a função renal 

ou gerar hipotensão. Sua introdução deve ser feita 

após quadro clínico estabilizado. 

 

8. Nitrato com hidralazina 

 São fármacos de escolha em situações onde há 

contraindicação ao início dos inibidores da ECA 

(IECA) ou bloqueadores dos receptores de 

angiotensina (BRA). 

 Utilizar quando há necessidade adicional de 

vasodilatadores em doentes com dose de 

IECA/BRA otimizadas. 

 

9. Espironolactona 

 Possui papel na atenuação da ativação hormonal e 

nos seus efeitos deletérios a longo prazo.  

 Seu benefício é bem definido em pacientes com 

classe funcional III e IV da NYHA. 

 Deve-se ter cautela em pacientes com insuficiência 

renal (não usar com creatinina >2,5mg/dl) e 

hipercalemia. 

 

10. Balão intra-aórtico (BIA) 

 Está indicado precocemente no choque 

cardiogênico em situações em que: 

o Não houve resposta ao tratamento 

clínico; 

o Estabilização hemodinâmica pré-

operatória em grave insuficiência mitral 

aguda ou ruptura do septo 

interventricular após IAM; 

o Estabilização hemodinâmica em 

situações de grave acometimento 

hemodinâmico no preparo para 

coronariografia ou revascularização 

miocárdica. 
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 Sua utilização está pautada em situações passíveis 

de correção ou recuperação. 

 Está contraindicado na insuficiência aórtica grave e 

na dissecção aórtica. 

 

BULÁRIO  

Droga Dose inicial Dose máxima Intervalo 

Diuréticos    

Furosemida (ampola de 20mg ou comp de 40mg) 20mg 

0,5-1mg/kg no 

EAP 

240mg 
4/4h; 6/6h; 8/8h; 

12/12h 

Vasodilatadores venosos    

Nitroglicerina (25mg/amp) 

Diluição: 1 amp + SG5% 245ml (100mcg/mL) 

Cuidado no tamponamento cardíaco e uso de inibidores 

de fosfodiesterase 

5-10mcg/min 200mcg/min Contínuo 

Nitroprussiato de sódio (50mg/amp) 

Diluição: 1 amp + SG5% 248ml (200mcg/mL) 

Fotossensível / risco intoxicação tiocianeto 

0,2mcg/kg/min 5 mcg/kg/min Contínuo 

Inotrópicos    

Dobutamina (12,5mg/mL) 

Diluição: pura 60ml (12500mcg/mL) ou 60ml + SG5% 

190ml (3000mcg/mL) ou 40ml + SG5% 210ml 

(2000mcg/mL) 

 

5mcg/kg/min 

 

 

20mcg/kg/min 

 

 

Contínuo 

 

Milrinone (10mg/amp) 

Diluição: 5 amp + SF0,9% 200ml (200mcg/mL) 
0,375mcg/kg/min 0,75mcg/kg/min Contínuo 

Levosimendana (2,5mg/ml – ampola 5ml) 

Diluição: 5ml + SG5% 500ml (0,05mg/mL) 

0,05-0,1 

mcg/kg/min 
0,2 mcg/kg/min Em 24h 

Digital    

Digoxina (0,25mg/comp) 

Cuidado com intoxicação digitálica 

0,0625mg  

(1/4 comp) 
0,25mg 24/24h 

Deslanosídeo (0,2mg/ml – 2ml/ampola) 

Digitalização rápida (24h) – Somente em casos graves 

Digitalização lenta (3-5 dias) 

 

0,8mg (2 amp) 

0,4mg (1 amp) 

 

1,6mg (4 amp) 

0,8mg (2 amp) 

 

12/12h; 6/6h 

24/24h; 12/12h 

Betabloqueadores    

Bisoprolol (comp de 1,25mg; 2,5mg; 5mg e 10mg) 1,25mg 10mg 24/24h 

Metoprolol, succinato (comp de 25mg; 50mg e 100mg) 25mg 200mg 24/24h 

Carvedilol (comp de 3,125mg; 6,25mg; 12,5mg e 25mg) 3,125mg 50mg 12/12h 

Nebivolol (comp de 5mg) 1,25mg 10mg 24/24h 

IECA / BRA    

Captopril (comp de 12,5mg; 25mg; 50mg) 6,25mg 50mg 8/8h 

Enalapril (comp de 5mg; 10mg; 20mg) 2,5mg 20mg 12/12h 

Lisinopril (comp de 5mg; 10mg; 20mg) 2,5mg 35mg 24/24h 

Ramipril (comp de 2,5mg; 5mg) 2,5mg 5-10mg 24/24h 

Candesartana (comp de 8mg; 16mg; 32mg) 4-8mg 32mg 24/24h 

Valsartana (comp de 40mg; 80mg; 160mg; 320mg) 80mg 320mg 24/24h 

Losartana (comp de 12,5mg, 25mg, 50mg; 100mg) 25mg 100mg 12/12h; 24/24h 

Nitrato com Hidralazina    

Mononitrato de isossorbida (comp de 20mg; 40mg) 

Cuidado: Manter 12h sem uso à noite para evitar 

taquifilaxia. Fazer 8h, 14h e 20h (por exemplo) 

20mg 40mg 2x ou 3x ao dia 

Hidralazina (comp de 25mg; 50mg) 12,5mg 100mg 8/8h 

Inibidores da aldosternoa    

Espironolactona (comp de 25mg; 50mg; 100mg) 25mg 100mg 24/24h 

Tabela 3. Drogas utilizadas no tratamento da IC  
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CONCLUSÃO 

 A IC é uma causa de internação bastante 

prevalente em nosso meio e necessita de um 

amplo conhecimento médico visando uma 

abordagem inicial adequada com o intuito de 

reduzir mortalidade e tempo de internação.  

 Apesar do amplo arsenal terapêutico disponível, 

esta entidade ainda apresenta altas taxas de 

mortalidade indicando uma necessidade de 

otimização do atendimento ao paciente com IC 

bem como o surgimento de novas drogas. 
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