Conceito
Insuﬁciência Cardíaca

•

Síndrome Complexa:

•

Modelo Hemodinâmico

•

Modelo Cardiocirculatório

•

Modelo Cardio-renal

•

- O que previne a progressão da IC?
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Conceito

•

Síndrome Clínica complexa e progressiva que
ocorre a partir de modiﬁcações celulares e
adaptativas após um evento que leva a dano no
músculo cardíaco.

Fisiopatologia/ Etiologia
•

Infarto

•

Miocardite

•

Estresse psicológico ou físico intenso

•

Doenças Genéticas

•

Alterações orovalvares (congenitas ou adquiridas)

•

Chagas

Alterações Neuro tumorais, catecolaminergicas, degradavas de
mecanismos adaptativos, levando a apontoes e caquexia

Tipo de Apresentação

Onde?
•

Ambulatório

•

Aguda ou de Novo

•

Emergencia

•

Crônica - agudizada

•

Enfermaria

•

UTI

Qual o
Prognostico?
•

Classe Funcional
NYHA

•

Perﬁl
Hemodinâmico

•

ADHERE

•

Perﬁl INTERMACS

Quando o paciente está otimizado ?
•

Terapia anti - remodelamento plena

•

Alvos hemodinâmicos.

•

Estabilização de dose de diuréticos ou manutenção sem
diurético de alça.

•

Indicação de terapias adjuvantes

•

Indicação de CDI ou Ressincronização

•

Rastreadas e tratadas comorbidades

•

Tratamento cirúrgico da IC (Mitral, RVM, Tx, ACM)

Adquirir conhecimento

•

Monitoramento de peso diário

•

Checagem de aderência a terapêutica
medicamentosa e assiduidade às consultas

•

Checagem da aderência às recomendações
nutricionais e restrição hidra-salina

•

Manutenção de atividade física de moderada
intensidade.

Dutch Coach Trial

Van der War e cols. European Heart Journal (2006) 27, 434–440

Van der War e cols. European Heart Journal (2010): 31; 1486-93

Clinica de Gerenciamento de Pacientes Crônicos
ou
Clinica de Gerenciamento de Pacientes com IC
•

Monitoramento de peso diário

•

Checagem de aderência a terapêutica
medicamentosa e assiduidade às consultas

•

Checagem da aderência às recomendações
nutricionais e restrição hidra-salina

•

Manutenção de atividade física de moderada
intensidade.

HEART TEAM

No Consultório ou no Hospital
Adequação Neuro Humoral

Avaliação da Estrutura
acometida

Adequação a partir de descompensação

Distúrbios do Ritmo e Avaliação
para risco de morte Súbita e Medir
beneﬁcio para Ressincronização

Diuréticos de alça
Inotrópicos

Cardiopatia Valvar primaria

Inodilatadores

Valvulopatia secundaria

Fibrilação atrial/
Taquicardiomiopatia

Congestão em
Repouso

•

Avaliação Clinica

Quente e
Úmido

•

Hemodinamica invasiva

Bloqueio de Ramo Esquerdo
Doença Isquêmica com
Isquemia ou Viabilidade
Beta Bloqueadores
IECA/BRA
Hidralazina + Nitrato

Cardiomiopatia inﬂamatória/
Chagasica/ não esclarecida
Disfunção de ventrículo direito e
Hipertensão pulmonar

Quente e
Seco

Marcapasso com estimulação
do VD gerando dissincronia
Prevenção de Morte Súbita
Primaria/ Secundaria
Terapia de Ressincronização

Antagonistas de aldosterona
Ivabradina
Digoxina

DM/ HAS/ Disturbios da Tireóide / Colagenoses / SAOS / Quimioterapia
Síndrome infecciosa / Senilidade/ Anemia/ Depressão

Baixa
Perfusão
em
Repouso
•
•

Escala de INTERMACS

Frio e Seco

Frio e Úmido

RVS aumentada/Normal
IC Baixo
PCP normal

RVS aumentada
IC Baixo
PCP elevada

Escore prognóstico em pacientes pré transplante cardíaco

•

Perda Progressiva de função renal

Deﬁnição

Descrição
Instabilidade hemodinâmica apesar de aumento de doses de
catecolaminas e/ou ACM com hipoperfusão de órgãos alvo (choque
cardiogenico grave)
Inotrópicos dependente e com PA aceitável, porém que mantém piora
de função renal, deterioração de estado nutricional e sinais de
congestão.
Estabilidade hemodinâmica com dose baixa ou intermediária de
inotrópicos, porém necessária devido a hipotensão e piora de sintomas
ou piora progressiva de disfunção renal.

“Crash and burn”

Intermacs 2

“Slinding on
inotropes”

Intermacs 3

“Dependent
stability”

Intermacs 4

“Frequent ﬂyer”

Intermacs 5

“Housebound”

Completa interrupção de atividade física, estável em repouso, porém
com retenção hídrica moderada e algum grau de disfunção renal.

Intermacs 6

“Walking
wounded”

Limitação menor a atividade física, sem congestão em repouso, mas
que se cansa facilmente com atividades.

Intermacs 7

“Placeholder”

Sem inorópicos no momento, porém mantém sintomas recorrentes de
sobrecarga de ﬂuidos.

Classe
sse funcional NYHA II ou III sem instabilidade no manejo de ﬂuidos
recente ou no momento.

E. Barge-Caballero et al. / Rev Esp Cardiol. 2011;64(3):193–200

IC Avançada
INTERMACS II

INTERMACS III ou IV
Elegível para Tx

Transplante
Cardíaco

Retirada de drogas anti-remodelamento

•

Evitar hemotransfusões e tratamentos
sensibilizadores

•

Evitar desmame de inotropicos ou inodilatadores
em pacientes considerados eleitos para
transplante.

•

Perda Progressiva de função hepática

Intermacs 1

Otimização do paciente de
prognostico ruim
•

•

Evolução com para choque em
progressivas doses de catecolaminas

Escala de INTERMACS

E. Barge-Caballero et al. / Rev Esp Cardiol. 2011;64(3):193–200

Kirklin JK, Naftel DC, Kormos RL, Stevenson LW, Pagani FD, Miller MA, et al. Third INTERMACS Annual Report: the evolution of destination
therapy in the United States. J Heart Lung Transpl. 2011;30(2):115-23.

?
•

Evolução com IRpA

Perﬁl

Uniﬁcar dados para descrever o estado clinico
de pacientes com IC avançada otimizando a
predição do risco pré operatório.

•

RVS normal/aumentada
IC normal
PCP Elevada

Considerar adotar ACM precoce para evitar
disfunção orgânica como ponte para transplante

BIA

Resgate Eﬁcaz

Resgate
Ineﬁcaz

CENTRIMAG ou ECMO

Elegível para Tx

Inelegível para Tx

Heart Mate II

Ponte para Transplante

Recuperação

Terapia de Destino

Discussão e estabelecimento
de cuidados paliativos

INTERMACS I ou II
Falência de Saída de CEC
Choque Cardiogênico Pós-Operatório

Ponte para Decisão

ECMO

Recuperação

Paciente Já Listado?

Acolhimento do paciente e familiares pela
equipe multidisciplinar.

•

Tentar manter o paciente domiciliado

•

Atentar para medidas de conforto e analgesia
em caso de internação

Ponte para Candidatura

Heart Mate II

Ponte para Transplante

•

Recuperação
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Terapia de Destino

