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• Os produtos não aprovados ou as utilizações não aprovadas de produtos 
aprovados poderão ser debatidos pelo corpo docente; estas situações 
poderão refletir o estatuto de homologação em uma ou mais jurisdições

• O corpo docente que faz esta apresentação foi aconselhado pela USF 
Health e a touchIME® para garantir que revela tais referências feitas 
relativamente à utilização não rotulada ou não aprovada

• A USF Health e a touchIME® não endossam nem sugerem implicitamente 
a utilização de produtos ou utilizações não aprovados em virtude da 
menção de tais produtos ou utilizações nas suas atividades

• A USF Health e a touchIME® não aceitam qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões
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Ordem de trabalhos

Como podemos ajudar os pacientes a navegar na sua jornada após um diagnóstico de HFrEF?

Como podemos implementar terapias baseadas em evidências para a HFrEF na prática clínica?

Quais são as funções atuais e prospetivas dos biomarcadores da HFrEF para orientar o 
tratamento dos pacientes?



HF, insuficiência cardíaca; HFrEF, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; PCP, médico de cuidados primários.
1. Aidemark J, et al. Procedia Technol. 2014;16:1256–64; 2. Ferreira JP, et al. Global Heart. 2019;14:197–214; 3. Maddox TM, et al. J Am Coll Cardiol. 2021;77:772–810; 
4. The Heart Failure Policy Network. 2018. Disponível em: www.hfpolicynetwork.org/wp-content/uploads/The-handbook-of-multidisciplinary-and-integrated-heart-
failure-care.pdf (acedido a 17 de junho de 2021).

A jornada do paciente com a HFrEF: 
pontos de cuidado e desafios fundamentais1–4

Diagnóstico clínico

Acompanhamento
regular para 

monitorizar o 
paciente

Educar o paciente/cuidador
sobre a doença e sobre o 

autocuidado

Planos de alta e assistência
individualizados após

quaisquer internamentos
hospitalares

Abordar comorbidades
e hábitos sociais

Determinar a causa subjacente

Iniciar a 
farmacoterapia

DESAFIO
Ajudar os pacientes a 

implementar as mudanças de 
estilo de vida necessárias

Início dos 
sintomas de HF 

Encaminhamento
pelo PCP

DESAFIO
Encorajar a adesão ao tratamento e 
gerir as preocupações relacionadas

com os efeitos secundários

DESAFIO
Comunicação eficaz das 

implicações da HFrEF

DESAFIO
Coordenar planos de cuidados de saúde

multifacetados com médicos que trabalham
em diferentes ambientes para permitir a 

continuação do apoio ao paciente

http://www.hfpolicynetwork.org/wp-content/uploads/The-handbook-of-multidisciplinary-and-integrated-heart-failure-care.pdf


HFrEF, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
1. Maddox TM, et al. J Am Coll Cardiol. 2021;77:772–810; 2. Ferreira JP, et al. Global Heart. 2019;14:197–214; 3. American Heart Association. 2021. Disponível em: 
www.heart.org/-/media/files/health-topics/heart-failure/hf-symptom-tracker.pdf?la=en (acedido a 17 de junho de 2021).

Educação sobre HFrEF: o que é que 
os pacientes precisam de saber?

• Falta de ar agravada
• Aumento do edema 

das pernas, pés e 
tornozelos

• Aumento de peso 
súbito

• Dispneia em posição
supina

• Desconforto no 
abdómen

• Tosse seca
• Dificuldade em dormir

Sinais de aviso3

Os pacientes têm de saber 
quando contactar o seu

médico e, se os sintomas
se agravarem

rapidamente, se se trata
de uma emergência

médica

Mudanças importantes no estilo de vida1,2

Atividade física Os pacientes têm de ser 
informados sobre as causas
subjacentes da HFrEF para 
enfatizar a importância das 
mudanças de estilo de vida

Verificação
diária do peso

Reduzir a ingestão de sódio e água

Tomar medicação de acordo
com as instruções

Consultas regulares de 
acompanhamento com o médico 

http://www.heart.org/-/media/files/health-topics/heart-failure/hf-symptom-tracker.pdf?la=en


Riscos das alterações na terapia
orientada por diretrizes na HFrEF

HF, insuficiência cardíaca; HFrEF, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; QdV, qualidade de vida.
Greene SJ, Fonarow GC. Eur J Heart Fail. 2021. doi: 10.1002/ejhf.2283. Publicação eletrónica anterior à impressão. 

Cada visita é uma oportunidade para iniciar/escalar terapias, conforme tolerado
• A HF de início recente não é sinónima de "baixo risco"
• A HF "estável" em ambulatório não é sinónima de "baixo risco"
• A HF hospitalizada não é sinónima de "baixo risco"

Nas conversas entre médicos e 
pacientes sobre mudanças na
medicação, são frequentemente
debatidos os riscos de efeitos
secundários e eventos adversos. 
No entanto, para tomar decisões
informadas, também é 
fundamental considerar os "riscos
de não tentar" a alteração da 
medicação, que incluem o 
aumento do risco de morte, 
hospitalização e agravamento da 
qualidade de vida.



Inércia clínica no tratamento da HF: 
resumo dos fatores que contribuem

HCP, profissional de saúde; HF, insuficiência cardíaca.
1. Verhestraeten C, et al. Heart Failure Rev. 2020. doi: 10.1007/s10741-020-09979-z. Publicação eletrónica anterior à impressão; 2. Aujoulat I, et al. Adv Med Educ Pract. 2014;5:141–7.

• A inércia clínica é "a falta de intensificação do tratamento num paciente sem metas
baseadas em evidências para o cuidado"1

• Principais fatores: relacionados com o sistema (20%), relacionados com o paciente (30%), 
relacionados com o médico (50%)1

Conhecimento
dos profissionais

de saúde…
e atitude em relação
às diretrizes baseadas
em evidências2

Julgamento clínico
dos profissionais

de saúde…
bem como a 
experiência2

Sensibilização
dos profissionais

de saúde…
quanto às atitudes, 
comportamentos e 
preferências dos 
pacientes2

Capacidade
dos profissionais

de saúde…
de tomarem decisões
adequadas dentro de 
um determinado
contexto clínico e 
organizacional2



Colmatar as lacunas na utilização de terapêutica clínica 
baseada em evidências para HF

ACEI, inibidor da enzima conversora da angiotensina; ARB, bloqueador dos recetores da angiotensina; ARNI, inibidor da angiotensina; EUA, Estados Unidos da América; 
HCP, profissional de saúde; HF, insuficiência cardíaca; MRA, antagonista dos recetores mineralocorticoides.
Greene SJ, Felker GM. JACC Heart Fail. 2019;7:22–4.

Lacunas de tratamento na terapia clínica ambulatória para HFrEF

ACEI/ARB ARNI ACEI/ARB/
ARNI

Beta-
bloqueador MRA

Pacientes não tratados e sem contraindicações, %

Países Baixos (CHECK-HF)
EUA (CHAMP-HF)

7,4
39,1

0
86,1

0
26,2

15,7
32,9

38,2
65,9

Pacientes tratados, mas que não receberam doses alvo, %

Países Baixos (CHECK-HF)
EUA (CHAMP-HF)

56,4
82,5

0
86,0

0
83,2

81,1
72,5

48,0
23,4



Sequenciamento rápido baseado em evidências
de fármacos fundamentais para a HFrEF

ACEI ou ARB

Beta-
bloqueador

MRA

ARNI

SGLT2i

Sequenciamento
convencional
• Aumento da 

titulação para 
atingir as doses alvo
em cada passo

• Normalmente
requer 6 meses ou
mais

Sequenciamento rápido
• Todos os 3 passos

foram alcançados no 
prazo de 4 semanas

• Aumento da titulação
para as doses alvo a 
partir daí

Beta-
bloqueador SGLT2i

ARNI

MRA

ACEI, inibidor da enzima de conversão da angiotensina; ARB, bloqueador dos recetores da angiotensina; ARNI, inibidor da neprilisina recetor da angiotensina; HFrEF, insuficiência
cardíaca com fração de ejeção reduzida; MRA, antagonista dos recetores mineralocorticoides; SGLT2i, inibidor do cotransportador de glucose de sódio 2.
Packer M, McMurray JJV. Eur J Heart Fail. 2021. doi: 10.1002/ejhf.2149. Publicação eletrónica anterior à impressão.



Beta-
bloqueador

SGLT2i

ACEI/
ARNI

MRA

Para reduzir a mortalidade
(todos os pacientes)

Diretrizes de insuficiência cardíaca ESC 2021: 
algoritmo de gestão atualizado para a HFrEF

Diurético em ciclo para a sobrecarga de 
fluidos para reduzir a 

hospitalização/mortalidade por HF 
(pacientes selecionados)

ACEI, inibidor da enzima conversora da angiotensina; ARNI, inibidor da angiotensina; ESC, sociedade europeia de Cardiologia; HF, insuficiência cardíaca; HFrEF, insuficiência cardíaca
com fração de ejeção reduzida; LVEF, fração de ejeção ventricular esquerda; MRA, antagonista dos recetores mineralocorticoides; SGLT2i, inibidor 2 de sódio ou cojeção de glucose.
Metra M, McDonagh T. New algorithm for the management of HFrEF. Apresentado no World Congress on Acute Heart Failure de 2021. 29 de junho a 1 de julho de 2021. 

LVEF > 35% ou
terapia com 

dispositivos não
indicada ou
inadequada

Se os sintomas
persistirem, 

considere terapias
com recomendações

de Classe II 

Classe I



BNP, péptido natriurético do tipo cerebral; GDF-15, fator de diferenciação do crescimento 15; HF, insuficiência cardíaca; HFrEF, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; 
MR-proANP, região média da pro-hormona N-terminal do peptídeo natriurético do tipo atrial; MyBP-C, proteína C de ligação da miosina; NT-proBNP, pró-hormona da BNP de terminal N; 
sST2, supressão da tumorigenicidade solúvel 2.
Shrivastava A, et al. Front Cardiovasc Med. 2020;7:601364.

Biomarcadores estabelecidos para a HFrEF

NT-proBNP
BNP

MR-proANP

Troponina
cardíaca

sST2

GDF-15 Galectina-3

MyBP-C 
cardíaca

Diagnóstico

HFrEF

Diagnóstico/
prognóstico

Muitos estudos avaliaram a 
capacidade de prognóstico dos 

biomarcadores NT-proBNP e 
BNP em vários cenários de HF, 

fornecendo evidências robustas
do seu valor crescente



Biomarcadores experimentais selecionados para a HFrEF*,1–3

*biomarcadores experimentais/prospetivos não estabelecidos para utilização clínica.
FABP, Proteínas de ligação a ácidos gordos; FGF-23, Fator de crescimento de fibroblast 23; HFrEF, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; hsCRP, Proteína C-reativa de 
alta sensibilidade; IL, interleucina; KIM-1, Molécula de lesão renal KIM-1; MMP, matrix metalloproteinase; MR-proADM, pró-adrenomedullin da região média; 
NAG, N-acetil-β-(D)-glucosaminidase; NGAL, lipocalina associada à gelatatinase por neutrófilo; TNF-α; Fator alfa de necrose tumoral.
1. Nadar SK, Shaikh MM. Cardiac Failure Rev. 2019;5:50–7; 2. Castiglione V, et al. Heart Failure Rev. 2021:1–9; 3. Ibrahim NE, Januzzi JL. Circ Res. 2018;123:614–29.

MR-proADM
Copeptina

Endotelina-1

Ácido úrico
Mieloperoxidase Stress oxidativo

Neuroendócrino

Creatinina
quinase
FABP do tipo H

Lesão no miocárdio

Lesão renal
Creatinina
Cistatina C
FGF-23

Galectina-2
MMP

hsCRP
IL-6
TNF-α
Procalcitonina

Inflamação

Fibrose
Remodelação
da matriz

HFrEF

Diagnóstico/
potencial

prognóstico

KIM-1
NAG
NGAL
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