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RESUMO 

GRIPP, Eliza de Almeida. Preditores Ecocardiográficos de Mortalidade Hospitalar em 
Pacientes com Insuficiência Cardíaca Descompensada: Valor Adicional ao Escore 
ADHERE. Rio de Janeiro, 2012. Dissertação (Mestrado em Cardiologia) – Centro de 
Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 

 

Fundamentos: A insuficiência cardíaca (IC) é um grave problema de saúde pública, 

responsável por um número crescente de hospitalizações por IC descompensada 

(ICD), associadas a pior prognóstico e elevado impacto na economia mundial. Desta 

forma, o desenvolvimento de modelos de predição é fundamental para melhor 

estratificação destes pacientes. O modelo do registro americano ADHERE tem sido 

amplamente aplicado, com acurácia limitada na coorte de derivação (área sob a 

curva ROC - ASC 0,76), não tendo sido avaliado seu desempenho em coortes 

brasileiras. Objetivos: Avaliar o desempenho do escore ADHERE em uma 

população de um Hospital Universitário e testar parâmetros do 

ecodopplercardiograma (ECO) que, associados a este escore melhorariam sua 

acurácia. Métodos: Estudo retrospectivo e observacional realizado a partir da 

revisão de prontuário eletrônico, incluindo 634 internações consecutivas com ICD no 

período de 01/01/2006 a 28/02/2011, dentre as quais 413 continham dados do ECO, 

constituindo a população do estudo. Regressão logística foi realizada para identificar 

variáveis do ECO associadas de forma independente a ICD. Curvas ROC do escore 

ADHERE e do novo modelo foram avaliadas pela ASC. Resultados: A mediana da 

idade foi de 64 anos, com predomínio do sexo masculino (55%) e disfunção sistólica 

do ventrículo esquerdo (82,1%). O valor da ASC do escore ADHERE na população 

do estudo foi de 0,62 (IC95% 0,52-0,72). Pressão Sistólica de Artéria Pulmonar 

(PSAP) foi a única variável do ECO selecionada como independente, aumentando a 

acurácia do modelo ADHERE: ASC 0,70 (IC 95% 0,59-0,80). Conclusões: Nesta 

coorte de pacientes internados por ICD, a capacidade de estimar o risco de 

mortalidade utilizando o escore ADHERE foi limitada. O parâmetro ecocardiográfico 

PSAP adicionou informação prognóstica independente, com modesto incremento na 

acurácia deste escore. 
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Palavras chaves: Insuficiência Cardíaca Descompensada, Ecodopplercardiograma, 
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ABSTRACT 

GRIPP, Eliza de Almeida. Preditores Ecocardiográficos de Mortalidade Hospitalar em 
Pacientes com Insuficiência Cardíaca Descompensada: Valor Adicional ao Escore 
ADHERE. Rio de Janeiro, 2012. Dissertação (Mestrado em Cardiologia) – Centro de 
Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 

 

Background: Heart failure (HF) is a great public health problem, responsible for an 

increasing number of hospitalizations for decompensated heart failure (DHF), 

associated to worse prognosis and huge world economy impact. So, prediction 

models development is essential for better patients’ classification. American 

ADHERE registry model has been widely applied, with limited accuracy in derivation 

cohort (ROC area under the curve – AUC 0,76), and has not been assessed in 

Brazilian cohorts. Objectives: To evaluate the performance of ADHERE Score in a 

University Hospital population and to test which echocardiography (ECHO) 

parameters that, associated to this score, would increase its accuracy. Methods: 

Retrospective and observational study starting from patients’ electronic records 

review that included 634 consecutive hospitalizations by DHF between 01/01/2006 to 

02/28/2011. Among them 413 had ECHO data and composed study population. 

Logistic regression was used to identify independently associated to DHF ECHO 

variables. ROC curve from ADHERE score and the new model were assessed by 

AUC. Results: The age median was 64 years old, with male predominance (55%) 

and left ventricular systolic failure (82,1%). ADHERE score AUC of the study 

population was 0,62 (CI 95% 0,52-0,72). Pulmonary Artery Systolic Pressure (PASP) 

was the only ECHO variable selected as an independent one, increasing ADHERE 

model accuracy: AUC 0,70 (CI 95% 0,59-0,80). Conclusions: In this hospitalized 

patients cohort for DHF, ADHERE score measurement capacity for risk of death was 

limited. PASP ECHO parameter has added independent prognostic data, with mild 

increase of its accuracy. 

Keywords: Decompensated Heart Failure, Echocardiography, ADHERE Score, PASP 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A insuficiência cardíaca (IC) é conhecida como uma síndrome clínica 

complexa de alta prevalência, afetando aproximadamente 1 a 2% da população 

adulta em países desenvolvidos, na maioria indivíduos idosos, com idade média de 

75 anos, de acordo com os dados americano e europeu (JESSUP et al, 2009; 

MCMURRAY et al, 2012). 

A sobrevida média após o diagnóstico de IC foi apenas de 1,7 anos para 

homens e 3,2 para mulheres segundo dados do estudo Framingham de 1948 até 

1988. Após cinco anos, apenas 25% dos homens e 38% das mulheres 

sobreviveram. 

A sociedade canadense a define como uma síndrome em que a disfunção 

cardíaca resulta em sinais e sintomas clínicos de baixo débito e/ou congestão 

pulmonar ou sistêmica. Tradicionalmente foi associada à disfunção sistólica, 

entretanto a disfunção diastólica foi recentemente reconhecida também como causa 

em aproximadamente 50% dos casos (ARNOLD et al, 2006). 

Os pacientes classificados com IC com fração de ejeção preservada (FEP 

>50%) apresentam uma epidemiologia e fisiopatologia diferentes dos pacientes com 

IC e fração de ejeção (FE) reduzida. Os fatores mais associados com o seu 

desenvolvimento incluem idade, hipertensão arterial sistêmica (HAS), sexo feminino 

e fibrilação atrial (FA) (OWAN; REDFIELD, 2005; SENNI; REDFIELD, 2001; 

TZANETOS; LEONG; ROBERT, 2009). A mortalidade após o diagnóstico de IC com 

FEP é semelhante aos que apresentam IC com FE reduzida (MARGARET; 

REDFIEL, 2004). 

A IC é classificada pela sociedade americana de acordo com a progressão da 

doença, distribuída em estágio A, B, C, D (tabela 1), além de gravidade dos 

sintomas e limitação da atividade física, categorizada em quatro classes 

evidenciadas na tabela 2 (JESSUP et al, 2009).  
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Tabela 1. Estágios do Desenvolvimento da Insuficiência Cardíaca 

Classificação Dados Objetivos 

A 
Alto risco para IC sem doença cardíaca estrutural ou sintomas de 
IC. 

B Doença estrutural cardíaca, porém sem sinais ou sintomas de IC. 

C Doença estrutural cardíaca, com sintomas prévios ou atuais de IC. 

D 
Insuficiência cardíaca refratária, requerendo intervenções 
especializadas. 

IC – Insuficiência Cardíaca 

 

Tabela 2. Classificação Funcional de Insuficiência Cardíaca – New York Heart 
Association (NYHA). 

Classe 
Funcional 

Capacidade Funcional 

I 
Doença cardíaca sem limitação às atividades físicas. 
 

II 
Leve limitação às atividades físicas. Confortável em repouso. Atividades 
habituais resultam em fadiga, palpitação, dispneia ou angina. 

III 
Importante limitação às atividades físicas. Confortável em repouso. 
Atividades menos intensas que as habituais causam fadiga, palpitação, 
dispneia ou angina. 

IV 
Inabilidade de realizar atividade física sem sintomas. Sintomas 
presentes mesmo em repouso. Desconforto piora com qualquer 
atividade física. 

 

A doença arterial coronariana (DAC) é causa de aproximadamente dois terços 

dos casos de IC sistólica. Existem outras etiologias que incluem infeções virais, 

quimioterapia, alcóolica, idiopática, doença de Chagas, cardiopatia valvar e 

endocardiomiofibrose (MCMURRAY et al, 2012). 

A IC é caracterizada por um grande impacto na mortalidade e na morbidade. 

A piora na qualidade de vida é mais acentuada do que em qualquer outra situação 

clínica crônica. As internações tiveram um importante aumento nas décadas 80 e 90. 

O tratamento não otimizado ou o seu abandono ainda são causas muito comuns de 

descompensação (MCMURRAY; STEWARD, 2002).  

O número de pacientes com insuficiência cardíaca aguda (ICA) está 

aumentando e representa uma mudança na história natural da doença. O 
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diagnóstico depende da presença na história patológica pregressa de doença 

cardíaca, além de novos sintomas ou piora significativa da classe funcional, com 

necessidade de internação hospitalar (MCMURRAY et al, 2012). O prognóstico 

dessa entidade é pior do que em pacientes com insuficiência cardíaca crônica 

(RUDIGER et al, 2005). 

As medidas preventivas, como o tratamento dos fatores de risco e a evolução 

do arsenal terapêutico para compensar esses pacientes, melhoraram a sobrevida 

dos pacientes, com redução de 12% da mortalidade por década. Independente das 

diferenças estatísticas entre os diversos países, a mortalidade se mantém elevada 

em todo mundo, permanecendo a IC com grave prognóstico, com consequências 

profundas para os Sistemas de Saúde (TENDERA, 2004). 

Apesar do número reduzido de estudos nacionais, é indiscutível a diferença 

existente das características clínicas e evolução da população brasileira em relação 

à americana (GRIPP et al, 2009). 

Conhecer as características demográficas, comorbidades e fatores 

prognósticos são fundamentais para o melhor entendimento da fisiopatologia, para 

auxiliar o clínico no manejo eficaz, almejando a redução da mortalidade da ICD. A 

criação de bancos de dados contendo informações sobre admissão e evolução 

hospitalar é fundamental para alcançar esse objetivo (BLACKLEDGE; TOMLINSON; 

SQUIRE, 2003). 

Visando responder esta demanda da IC descompensada (ICD) foi 

desenvolvido o registro americano ADHERE (Acute Decompensated Heart Failure 

National Registry), inicialmente com 263 hospitais participantes. Um dos objetivos 

desse estudo foi criar modelos de predição de pacientes internados com ICD para 

redução da mortalidade. Esse modelo de predição foi desenvolvido utilizando os 

dados das primeiras 33.046 hospitalizações de 263 centros. Apesar de globalmente 

difundido e aplicado, este modelo apresentou desempenho inferior ao considerado 

ideal (>0,80) na coorte de derivação, conforme observado pela área sob a curva 

ROC (Receiver Operation Characteristic) de 0,76 (FONAROW et al, 2005) e seu 

desempenho não foi avaliado em coortes nacionais. 
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2 OBJETIVOS 

1- Avaliar o desempenho do modelo preditivo do Escore ADHERE em prever 

mortalidade na população de pacientes internados por IC descompensada em 

um Hospital Universitário do Rio de Janeiro. 

2- Avaliar se o acréscimo de parâmetros ecocardiográficos ao Escore ADHERE 

melhoraria sua acurácia. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 EPIDEMIOLOGIA DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA  

 

A insuficiência cardíaca é uma condição clínica com prevalência crescente no 

mundo atual, ainda associada com prognóstico sombrio apesar dos recentes 

avanços terapêuticos. Definida como incapacidade do coração em manter um débito 

satisfatório mediante pressões de enchimento normais para as necessidades 

metabólicas ou o fazendo às custas de altas pressões (MCMURRAY; STEWARD, 

2002). Considerada uma doença limitante, necessitando seus portadores, com certa 

frequência, de internações para compensação (CHOI et al, 2011). 

Mundialmente, mais de 20 milhões de indivíduos são portadoras de IC 

(TENDERA, 2004). Com o crescimento populacional, a prevalência está 

aumentando em ambos os sexos; entre 80-89 anos é 10 vezes maior do que na 

idade entre 50-59 anos. As projeções para o ano de 2020 mostram um aumento no 

número anual de admissões hospitalares de homens e mulheres de 34% e 12%, 

respectivamente (TENDERA, 2004). 

A IC crônica afeta aproximadamente 6,5 milhões de indivíduos na Europa, 2,4 

milhões no Japão e 5 milhões de indivíduos nos Estados Unidos da América (EUA) 

com aproximadamente 550.000 novos casos diagnosticados a cada ano. A cada 

década adicional de vida, a incidência de insuficiência cardíaca duplica; na 

população acima de 85 anos é de 2-3% (FONAROW et al, 2007; MCMURRAY; 

STERWART, 2002).  

A IC resulta em um milhão de hospitalizações anualmente, com um custo 

aproximadamente de 40 bilhões de dólares, a maioria com pacientes acima de 65 

anos (NOHRIA et al, 2005). Após o diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC), a taxa de sobrevida em cinco anos é de aproximadamente 50% e pacientes 

com disfunção ventricular sistólica esquerda grave não tratada apresentam 

sobrevida em um ano de apenas 50% (MEENEY; SHERIF, 2002). 

A IC avançada possui características de malignidade; após a primeira 

admissão, a taxa de sobrevida em cinco anos é considerada pior do que outras 

formas de câncer, principalmente naqueles pacientes que necessitam de suporte 

inotrópico (MCMURRAY; STERWART, 2002).  
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Dados coletados de pacientes internados pela primeira vez em 1991, em um 

hospital localizado na Escócia revelaram que 3.241 homens foram admitidos por IC, 

6.932 por infarto agudo do miocárdio (IAM) e 6.051 por tumores. Foi observado, com 

exceção do câncer de pulmão, que a IC foi associada a um pior prognóstico em 

cinco anos em relação aos outros tipos de câncer como mama, intestinal e ovariano 

(TENDERA, 2004). 

Dados do CDC (Center of Disease Control) sobre o número de altas de 

pacientes internados em hospitais não federais de curta permanência nos EUA em 

2009 demostraram do total de 36.120.000 altas, o diagnóstico de IC em 1.089.000 

pacientes, sendo 529.000 do sexo masculino e 560.000 do sexo feminino. O número 

total de óbitos neste período foi 786.000, dos quais 37.000 por Insuficiência cardíaca 

congestiva http://www.cdc.gov/nchs/about/major/hdasd/lidtpubs.htm (CDC, 2009). 

 Na Europa, a prevalência de IC sintomática varia de 0,4 a 2% e a idade média 

do diagnóstico da doença é de 74 anos, acometendo mais pacientes do sexo 

masculino numa faixa etária mais jovem em relação ao sexo feminino (67,8 vs. 73,1 

anos) (COWIE et al, 1997).  

A ICD é uma das causas de maior número de atendimentos nas emergências 

europeias. A apresentação clínica varia de congestão pulmonar aguda ao choque 

cardiogênico (SIIRILÄ- WARIS et al, 2006). 

No Brasil, cerca de 80% da população é atendida pelo SUS (Sistema Único 

de Saúde). No ano de 2007, as doenças cardiovasculares (DCV) representaram a 

terceira causa de internações, com 1.156.136 hospitalizações e a IC foi a causa 

mais frequente de DCV desde 1993, evidenciando um problema epidêmico em 

progressão (SUS-MS, 1993). No período de 2007 foram contabilizadas 293.473 

internações por IC, com um custo total de R$232.776.739,30 em comparação ao 

ano de 2000, com 398.489 internações, com gasto total de R$204.666.458,17 

(BOCCHI et al,2009). A redução do número de hospitalizações pode ser explicada 

pela redução do número de leitos disponíveis no SUS ou pelo aumento e melhora na 

qualidade de atendimentos ambulatoriais direcionados aos pacientes com IC. É 

importante ressaltar, no entanto, que apesar da redução do número de 

hospitalizações a mortalidade hospitalar destes pacientes permaneceu inalterada, 

em torno de 6 a 7%, ao longo de todo este período. 

Dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS no período de janeiro 

de 2008 a fevereiro de 2011 descrevem que o número total de óbitos por IC foi de 

http://www.cdc.gov/nchs/about/major/hdasd/lidtpubs.htm
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72.686. A região Sudeste contabilizou 36.245 óbitos; a região Sul, 13.230; a região 

nordeste 14.795; 5.039 na região centro-oeste e 3.377 na região norte. As 

internações por IC no período de 2010 totalizaram 264.601, sendo também divididas 

por regiões: na região norte 13.732; no nordeste 63.636; na região sul 57.128, no 

centro-oeste 20.171 e na região sudeste 109.934 (MS-SIH/SUS, 2011). 

O total gasto no período de 2010 devido a IC contabilizou R$304.712.239,35 

sendo a região sudeste a que contribuiu com o maior orçamento, de 

R$136.361.364,88. Censo realizado em 2010 identificou o crescimento da população 

idosa brasileira, com potencial aumento de pacientes em risco ou portadores de IC 

(MS-SIH/SUS, 2010). 

Em nosso país, a principal etiologia de IC é a cardiopatia isquêmica crônica 

associada à hipertensão arterial sistêmica. Em algumas regiões do Brasil, ainda 

existem formas de IC associada à doença de Chagas, doença valvar reumática 

crônica e endocardiomiofibrose (BOCCHI et al, 2009). 

É fundamental reconhecer as características demográficas, a apresentação 

clínica, etiologias, comorbidades associadas, fatores de risco, causas de 

descompensação e prognóstico desses pacientes, para redução da mortalidade e do 

ônus econômico. 

 

3.2 REGISTROS INTERNACIONAIS DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

DESCOMPENSADA 

 

Os registros clínicos são importantes fontes de informações das 

características populacionais, da história natural da doença, das taxas de sobrevida, 

reinternações, preditores de eventos, da eficácia de tratamento em grupos, que, na 

maioria dos casos, são excluídos dos ensaios clínicos que utilizam uma parte 

selecionada da população (HEIDENREICH et al, 2006). Os registros foram criados 

para responder questões que os ensaios clínicos não foram capazes de esclarecer. 

Até recentemente, os estudos eram baseados somente em dados clínicos, 

sinais e sintomas. As definições de IC e ICD não estavam bem estabelecidas e os 

recursos de imagem não eram aplicados, assim alguns pacientes permaneceram 

com o diagnóstico errôneo de IC. Alguns ensaios clínicos incluíram em sua 

população somente o sexo masculino. Portanto, há uma discrepância entre os 
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pacientes observados na prática clínica e os incluídos nos ensaios clínicos 

(MCMURRAY; STEWART, 2002). 

Os estudos populacionais que inicialmente identificaram os dados 

demográficos da IC foram o de Framingham e U.S National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES)-1. O estudo de Framingham foi iniciado em 1948, 

somente ganhou credibilidade a partir de 1949, com a coordenação de Thomas 

Royle Dawber. Em 1993, foram publicados os dados de IC coletados durante quatro 

décadas de observação. O estudo foi composto de 5.209 residentes de 

Framingham, Massachusetts, com idade de 28 a 62 anos, recrutados em 1948. 

Participantes foram avaliados a cada dois anos através da história clínica, exame 

físico e laboratorial. As gerações seguintes foram recrutadas e avaliações seriadas 

foram realizadas oito a doze anos após o recrutamento. 

No total foram 5.209 membros da coorte original e 5.135 das gerações 

seguintes incluídos no estudo. Entre os participantes, 47% eram do sexo masculino. 

A idade média do diagnóstico de IC foi de 70±10,8anos. A prevalência de IC 

aumentou com a idade e a incidência anual aumentou de 3 casos a cada 1000 

homens entre 50 a 59 anos para 27 casos a cada 1000 homens na idade de 80 a 89 

anos. Em relação às mulheres, a incidência anual aumentou de 2 casos em 1000 

naqueles com 50 a 59 anos para 22 casos em 1000 naqueles com 80 a 89 anos 

(HOO et al,1993). 

Uma coorte histórica retrospectiva com 12.220 pacientes internados com ICD 

entre 1° de abril de 1993 a 31 de março de 2001 em Leicestershire localizada na 

Inglaterra, objetivou examinar o prognóstico dos pacientes com a primeira admissão 

por IC. Dados foram obtidos de pacientes acima de 40 anos em qualquer hospital da 

região no período estipulado, através da Autoridade de Saúde de Leicestershire 

(Leicestershire Health Authority). 

Foram utilizados para a admissão por IC os códigos I50 ou 428 da 

Classificação Internacional de Doenças (CID) e incluídos somente residentes da 

região até cinco anos da primeira admissão. Metade dos pacientes era do sexo 

feminino, e mais de 60% apresentavam idade acima de 75 anos. Houve no período 

aumento do número de admissões. A taxa de sobrevida em um ano foi de 57%. 

Entre 1993/4 e 2000/1 houve um aumento nas taxas de hospitalização de 62%, de 

29 para 47/10.000 da população com a idade superior a 65 anos. Após 1998, as 

taxas estabilizaram e alcançaram um platô no final da década de 90. A idade média 
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de apresentação aumentou de 74 anos em 1993/4 para 77 anos em 2000/1 para os 

homens, porém sem modificações para as mulheres (80 anos). O tempo de 

permanência hospitalar nessa coorte foi entre 7 e 29 dias (BLACKLEDGE; 

TOMLINSON; SQUIRE, 2003). 

Em consequência da existência de poucos dados na literatura sobre o 

diagnóstico, tratamento dos pacientes com IC e a falta de uma definição precisa na 

época foi desenvolvido na Europa o registro The Euro Heart Failure Survey (EHFS). 

O levantamento de pacientes foi efetuado através das altas e mortes 

hospitalares entre 2000-2001 de 115 hospitais de 24 países, com o diagnóstico 

conhecido ou suspeito de IC. Cinquenta e oito por cento eram Hospitais 

Universitários. Os critérios para identificação foram o diagnóstico clínico confirmado 

durante a admissão do paciente, ou conhecê-lo há pelo menos três anos; o uso de 

diurético 24h antes da morte ou alta, por qualquer motivo, exceto insuficiência renal 

e a administração do tratamento para IC com beta bloqueadores, inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (IECA), digitálicos ou a presença de disfunção 

sistólica importante do ventrículo esquerdo (VE) nas 24h de admissão hospitalar. Foi 

necessário para inclusão no estudo um ou mais critérios citados anteriormente. 

Do total de 46.778 mortes e altas, 11.327(24%) pacientes foram inseridos 

com diagnóstico confirmado ou suspeito de IC. A principal razão de admissão foi por 

ICD em 40% dos casos. A idade média da população era de 71 anos, sendo 47% do 

sexo feminino. 51% das mulheres e 30% dos homens tinham acima de 75 anos. Em 

relação aos fatores de risco para DCV, 53% apresentavam HAS e 27% diabetes 

mellitus (DM). Arritmia atrial foi identificada em 43% da população. Na admissão, 

56% dos pacientes apresentavam o diagnóstico de IC. Houve 1.408 mortes (13,5%) 

em doze semanas de seguimento. A maioria, mais de 90%, realizou 

eletrocardiograma (ECG), radiografia de tórax e exames laboratoriais. Em relação à 

etiologia da IC, DAC foi a mais prevalente (CLELAND et al, 2003). 

Nesse estudo, 66% realizaram ECO. A FE foi medida em 57% dos homens e 

41% das mulheres, sendo a FE menor que 40% em 51% dos homens e em 28% das 

mulheres. 45% das mulheres e 28% dos homens tinham FEP por avaliação 

qualitativa. Insuficiência mitral moderada a severa foi encontrada em 29% dos 

pacientes, enquanto 16% apresentavam hipertensão pulmonar moderada a 

importante. 
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O registro europeu denominado The Euro Heart Failure Survey (EHFS) II foi 

um levantamento de 3.580 pacientes internados com ICA para descrever as 

características, etiologia e tratamento da população oriunda de 133 centros, 

localizados em 30 cidades europeias e avaliá-los de acordo com as diretrizes 

publicadas pela sociedade europeia. O recrutamento foi realizado de 21 de outubro 

de 2004 a 31 de agosto de 2005. Os critérios de inclusão foram admissão nas 

unidades hospitalares com ICA ou IC crônica descompensada. Os pacientes eram 

idosos, com idade média de 69,9 anos e 61% do sexo masculino. A maioria (63%) 

foi classificada com ICD. Os homens eram mais jovens que as mulheres. A fibrilação 

atrial foi extremamente prevalente em 47% dos pacientes com ICD. DAC e HAS 

foram as morbidades mais associadas em pacientes com ICD. O ECO foi realizado 

em 89% da população. IC com FEP considerada acima de 45% foi encontrada em 

34,3%. A mortalidade hospitalar foi de 6,7% (NIEMIEN et al,2006). 

Em 2006, foi publicado um estudo multicêntrico, prospectivo, observacional 

conhecido como Finnish Acute Heart Failure (FINN-AKVA) sobre a mortalidade, 

características clínicas, tratamento e marcadores prognósticos de 620 pacientes 

internados por ICA e acompanhados durante um ano na Europa. A população foi 

composta de 58% provenientes de Hospitais Universitários, 21% de hospitais 

centrais e 21% de hospitais regionais. A idade média dos pacientes foi de 75,1 anos, 

50% do sexo masculino. A média de dias de internação foi de 7 dias. A mortalidade 

hospitalar foi de 7,1%. Fatores de riscos com prognóstico reservado como idade, 

DM, DAC e FE reduzida foram relatados (SIIRILÄ- WARIS et al, 2006). 

O levantamento piloto europeu denominado The Heart Failure Survey (ESC- 

HF pilot) recrutou 5.118 pacientes de outubro de 2009 a maio de 2010 de 12 cidades 

da Europa, dos quais 1.892 com diagnóstico de ICA e 3.226 de IC crônica, com o 

objetivo de validar a sua acurácia, estrutura e a qualidade dos dados obtidos para 

continuação do projeto. Ele foi criado devido à dificuldade existente nos trabalhos 

anteriores da clara definição de ICA, em relação às diretrizes publicadas pela 

Sociedade Europeia de Cardiologia vigente. Os critérios de inclusão foram pacientes 

ambulatoriais com IC crônica ou ICA admitidos nos hospitais participantes com 

necessidade do uso de medicamentos intravenosos para compensação. Não havia 

um critério de exclusão específico, somente a idade abaixo de dezoito anos. A idade 

média dos pacientes com ICA era de 70±13 anos, 37,3% do sexo feminino, 35,1% 

eram diabéticos e a etiologia isquêmica era causa da IC em 50,7% dos casos. O 
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grupo composto pelos pacientes com IC crônica apresentava idade média de 67±13 

anos, 29,7% do sexo feminino e 40,4% apresentavam etiologia isquêmica. A taxa 

total de mortalidade hospitalar foi de 3,8%, sendo 90,1% dos casos por DCV 

(MAGGIONI et al, 2010). 

Outro registro a ressaltar é o coreano, Korean Heart Failure (KorHF) com 

3.200 hospitalizações por ICA de 2004 a 2009, 29,6% dos pacientes apresentavam 

história de IC. FE do ventrículo esquerdo foi obtida em 89% da população; 26,1% 

apresentavam valor acima de 50%, sendo mais prevalente no sexo feminino (34% 

vs. 18,4%). Receberam alta 2.973 (92%). 

A análise multivariada identificou idade, história prévia de IC, anemia, nível 

alto de N Terminal – pro peptídeo natriurético tipo B (NT-proBNP) como fatores de 

risco independentes na alta relacionados com mortalidade (CHOI et al, 2011). 

Apesar do número impressionante de hospitalizações desde 1979 por IC, com 

consequente aumento dos gastos públicos, modelos de estratificação de riscos para 

pacientes hospitalares não foram estabelecidos.  

Um importante registro de conhecimento mundial é o ADHERE, um enorme 

banco de dados de pacientes internados com ICD oriundos inicialmente de 263 

hospitais distribuídos pelos EUA, centros acadêmicos e comunitários, iniciado em 

setembro de 2001, com objetivos específicos de descrever as características 

demográficas dos pacientes internados com ICD, avaliar a evolução desses 

pacientes na sala de emergência com o tratamento atualmente preconizado, o 

tempo de compensação, os desfechos e desenvolver modelos de predição de 

mortalidade (KIRKWOOD et al, 2005). 

Os resultados preliminares dos primeiros 105.388 casos do registro ADHERE 

indicam que os pacientes são tipicamente mais idosos, com idade média de 72,4 

anos, 52% do sexo feminino e IC com função sistólica preservada em 46%. Apenas 

18,5% dos pacientes eram hipotensos. As comorbidades mais comuns foram HAS 

em 73% dos casos, 57% com DAC e 44% com DM. A avaliação da função 

ventricular esquerda foi realizada em 82,7% da população. A duração média de 

internação foi de 4,3 dias e a mortalidade hospitalar foi de 4% (KIRKWOOD et al, 

2005).  

Foram publicados em 2007 resultados de 159.168 de pacientes incluídos de 

2002 a 2004, oriundos de 285 hospitais do registro ADHERE para comparar se os 

resultados eram similares aos anteriormente encontrados. 
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No período de três anos, os resultados foram parecidos em relação às 

características demográficas dos pacientes, todavia mudanças foram observadas na 

abordagem, como no uso de medicamentos intravenosos utilizados para 

compensação. Houve redução do uso de inotrópico de 14,7 para 7,9%, o tempo de 

internação reduziu de 6,3 para 5,5 dias e a mortalidade de 4,5% para 3,2% (p< 

0,001). A avaliação da função ventricular foi incluída como medidor de qualidade de 

atendimento (FONAROW et al, 2007). 

A partir dos dados do registro ADHERE foi desenvolvido um escore de 

mortalidade hospitalar por ICD utilizando as primeiras 33.046 hospitalizações de 263 

centros nos EUA (outubro de 2001 a fevereiro de 2003) e posteriormente validadas 

em 33.229 hospitalizações subsequentes (março a julho de 2003). O modelo foi 

construído a partir de dados simples de admissão, selecionados por regressão 

logística para calcular o risco de morte de cada paciente, utilizando idade, BUN 

(Blood Urea Nitrogen), frequência cardíaca e pressão arterial sistólica (PAS):  

0,0212 x BUN – 0,0192 x PAS + 0,0131 x FC + 0,0288 x idade – 4,72. 

A acurácia preditiva desse modelo foi estimada através da construção da 

curva ROC e avaliação da área sob a curva (ASC). Apesar de amplamente utilizado 

o desempenho desse escore não foi satisfatório nas coortes de derivação e 

validação, pois os valores encontrados na ASC (0,76 e 0,757) respetivamente, 

encontram-se abaixo do considerado ideal para uma boa predição clínica (>0,80). 

A partir do escore ADHERE, uma árvore de risco foi elaborada para ser 

utilizada de forma prática à beira de leito. Os pacientes que apresentavam o valor de 

ureia ≥ 43 mg/dl, PAS <115 mmHg e creatinina ≥ 2,75mg/dl apresentavam maior 

risco de mortalidade (FONARROW et al, 2005). 

Outro estudo proveniente do registro ADHERE avaliou o valor do BNP e da 

Troponina como marcadores prognósticos nos pacientes com ICD. Quando usados, 

esses biomarcadores forneciam informação prognóstica, eficazes em identificar 

pacientes com ICD de maior risco. A combinação da Troponina I e BNP elevados 

identificou um risco 12 vezes maior de mortalidade nesses pacientes. (FONAROW et 

al, 2008) . 
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3.3 ESTUDOS NACIONAIS DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA 

 

Enquanto inúmeros estudos epidemiológicos de IC foram realizados nos EUA 

e na Europa, em nosso país existe uma grande carência de dados demográficos, 

sobre a etiologia, mortalidade e evolução dos pacientes com IC. A maioria de nossos 

estudos é derivada de coortes ambulatoriais. Poucos trabalhos são oriundos de 

registros hospitalares. É importante ressaltar que os pacientes que necessitam de 

internação devido a ICD são mais graves, evoluem com maiores taxas de 

reinternação e mortalidade, portanto precisam de melhor estratificação. 

O Instituto Nacional do Coração - São Paulo (INCOR) e hospitais auxiliares 

utilizando o banco de dados da PRODESP (Companhia de Processamento de 

Dados do Estado de São Paulo) realizou estudo com 9.620 pacientes internados no 

ano de 1995, sendo que 903 (9,38%) apresentavam IC. 

O objetivo foi verificar incidência, as principais causas, fatores 

desencadeantes ou de piora de IC. A maioria era do sexo masculino (60,46%) e a 

idade variou de 2 dias a 98 anos. As principais causas de IC foram DAC em 32,6%, 

cardiomiopatia dilatada em 25,8% e valvulopatias em 20% dos casos. A maior 

mortalidade foi nos extremos de faixa etária (>20%) (BARRETO et al,1998). 

Estudo a ser citado foi realizado em um hospital particular no Rio de Janeiro, 

publicado em 2003. Foram incluídos 170 pacientes consecutivos de fevereiro de 

1996 a novembro de 1998, com ICD. Esse diagnóstico foi identificado depois de 

aplicado os critérios de Boston. Os pacientes foram atendidos por cardiologistas 

(VILLACORTA et al, 2003). 

As variáveis analisadas foram idade, sexo, classe funcional, etiologia da IC, 

presença de DM, internação prévia por ICD no último ano, fibrilação atrial crônica 

(FAC), ureia, creatinina, bloqueio de ramo esquerdo, hiponatremia e fração de 

encurtamento ao ECO. 

A idade média foi de 72,3±13 anos, 63% do sexo masculino. O ECO foi 

realizado em até três horas da admissão e em 91% dos casos foi considerado de 

boa qualidade. Função sistólica preservada foi identificada em 25,8% dos casos, 

considerada como fração de encurtamento maior que 25%. A etiologia de IC mais 

frequente foi DAC em 62,3%. O tempo médio de internação foi de 9,5±8 dias e a 

mortalidade hospitalar foi de 10,6%. As variáveis associadas com sobrevida foram 

idade, hiponatremia (<135 mg/dl), creatinina sérica e pressão arterial média. Não 
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houve diferença de mortalidade entre os portadores de IC com FEP e com disfunção 

sistólica do ventrículo esquerdo. 

O Hospital Auxiliar de Cotoxó, extensão do INCOR, realizou análises com o 

objetivo de avaliar a história natural da doença por meio das taxas de mortalidade e 

rehospitalização (BARRETO et al, 2008). Foram avaliadas prospectivamente 263 

internações por IC para compensação e disfunção sistólica (FE média de 27,1%), no 

período de janeiro de 2005 a outubro de 2006. Todos os pacientes estavam em 

classe funcional III e IV (NYHA), sendo que a grande maioria em classe IV. 

A idade média foi de 59,9±15,2 anos, a maioria do sexo masculino (62,7%) e 

63,1% necessitaram de inotrópicos para compensação. A etiologia mais frequente 

foi cardiopatia isquêmica (28,9%), seguida de hipertensiva (27%) e chagásica 

(21,7%). Os pacientes precisaram de internação prolongada para compensação, 

média de 25,1 dias e a mortalidade hospitalar foi de 8,8%. Foi realizada uma 

comparação da mortalidade dos pacientes do Cotoxó com os do registro ADHERE 

adotando a árvore de risco proposta pelo último, utilizando as variáveis, ureia, PAS e 

creatinina, verificando-se que o escore não discriminou efetivamente os pacientes 

nessa população.  

O projeto denominado EPICA-Niterói, Epidemiologia da Insuficiência Cardíaca 

Descompensada em Niterói realizou uma comparação dos pacientes internados com 

ICD em hospitais públicos e privados, em relação à etiologia, ao perfil 

epidemiológico, socioeconômico, clínico, tempo de internação e a mortalidade 

hospitalar. Foi um estudo transversal, prospectivo, multicêntrico, de julho a setembro 

de 2001. Foram incluídos todos aqueles com diagnóstico de IC, maiores de 18 anos, 

com pontuação igual ou superior a oito pelos critérios de Boston. Houve a 

participação de 203 pacientes, sendo 98 provenientes de hospitais públicos e 105 do 

hospital privado. Os dados foram coletados por uma equipe, a partir de entrevista 

dos pacientes e revisão dos prontuários (TAVARES et al, 2004). 

Os pacientes internados em hospitais públicos, 50% eram do sexo masculino, 

idade média de 61,1±11,3 anos, 65% compostos por negros, 56% analfabetos e 

66% apresentava cardiopatia isquêmica, com tempo médio de internação 12,6 dias e 

a taxa de mortalidade foi de 5,23%. Os pacientes hospitalizados em hospitais 

privados, 49% eram do sexo masculino, média de idade de 72±12,7 anos, 20% 

negros e 58% recebiam mais de seis salários mínimos. A prevalência de cardiopatia 

isquêmica foi de 62%, tempo médio de internação foi de oito dias e a taxa de 
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mortalidade ajustada para a idade de 2,94%. Os fatores de riscos como HAS, DM, 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e sedentarismo foram similares entre as 

populações, com exceção do tabagismo, mais prevalente no serviço público (40% 

vs. 62%). Em relação à classe funcional (NYHA), 50% dos pacientes dos hospitais 

públicos estavam em classe III e 42% em classe IV, enquanto que os pacientes dos 

hospitais privados, 43% em classe III e 55% em classe IV.  

Um trabalho publicado em 2009 pelo grupo de Insuficiência Cardíaca de 

nossa Instituição mostrou que a coorte de pacientes com ICD do HUCFF 

apresentava diferenças significativas dos pacientes do registro ADHERE em relação 

às características clínicas, comorbidades e mortalidade hospitalar (GRIPP et al, 

2009). 

Esse estudo foi retrospectivo e observacional, no qual 332 internações 

consecutivas por ICD foram analisadas no período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de 

dezembro de 2007. Os dados utilizados do registro ADHERE publicados em 2007 

eram referentes a 159.168 hospitalizações ocorridas de janeiro de 2002 a dezembro 

de 2004. Foram comparados o perfil clínico e ecocardiográfico, a abordagem 

diagnóstica e terapêutica e mortalidade hospitalar. Os pacientes do HUCFF 

apresentavam idade inferior (63 anos vs. 72 anos), menos etiologia isquêmica (39% 

vs. 57,5%) e mais IC devido à disfunção sistólica (80% vs. 51,3%). Na admissão, 

nossos pacientes apresentavam PAS inferior (121,8 mmHg vs. 144 mmHg) e a 

creatinina mais elevada (1,69 mg/d vs. 1 mg/dl). A mortalidade no HUCFF foi mais 

elevada (6,6% vs. 3,2%), assim como o tempo de internação hospitalar (17,9 dias 

vs. 4,4 dias). A conclusão obtida foi a necessidade da criação de um registro 

brasileiro de ICD devido as diferenças significativas em relação ao registro ADHERE. 

Nossa instituição apresentou outro estudo em forma de pôster no VIII 

Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, realizado de 11 a 13 de junho de 

2009 em São Paulo, com a denominação: Estudo comparativo da insuficiência 

cardíaca descompensada em hospitais privados e o HUCFF: Análise de 578 

internações consecutivas. O objetivo foi comparar o perfil de pacientes internados 

com ICD de dois hospitais privados (HPS) do Rio de Janeiro e o HUCFF (GRIPP et 

al, 2009) 

Foram analisadas de forma retrospectiva 332 internações do HUCFF e 246 de 

HPS, estas últimas divididas em dois hospitais (61 do hospital número 1 e 185 do 

hospital número 2, ambos privados). A idade média foi 62,9±13 anos vs. 



34 
 

77,8±11anos, respectivamente. O ECO foi realizado em 100% do pacientes dos HPS 

em relação a 44,6% no HUCFF. A presença de disfunção sistólica (FE<40%) foi de 

75% no HUCFF e 40,9% nos HPS. A mortalidade hospitalar foi de 6,6% vs. 7,7%, 

respectivamente. Diferenças significativas foram observadas entre o HUCFF e HPS, 

sobretudo em relação à idade e disfunção sistólica do VE. Esse estudo ratifica a 

necessidade da criação de um registro brasileiro que contemple as diferenças 

regionais e proporcione o adequado conhecimento da realidade nacional. 

 No Brasil, foi recentemente criado o registro BREATHE – I Registro Brasileiro 

de Insuficiência Cardíaca para o qual estão sendo recrutados 1200 pacientes com a 

participação de 57 centros, compostos de hospitais públicos e privados 

representativos de diferentes regiões brasileiras, com participação do HUCFF cujo 

preenchimento é realizado por coleta de dados em um sistema eletrônico.  

Os objetivos são conhecer o perfil clínico e demográfico dos pacientes 

internados por ICD, identificar prognóstico e taxas de mortalidade, comparando-os 

com dados americanos e europeus. Resultados preliminares citados no XI 

Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca realizado em Gramado 2012, 

identificaram como causas mais comum desta síndrome a cardiopatia isquêmica e a 

HAS, com elevado índice de óbitos hospitalares (11%), taxa de reinternação (75,4%) 

e mortalidade no período de 3 meses de 22,1%. 

Estes dados em escala nacional serão importantes, para um melhor 

entendimento da problemática da IC em nosso meio, permitindo melhor aplicação de 

recursos e tratamento mais adequado à ICD. 

 

3.4 IMPORTÂNCIA DO ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA AVALIAÇÃO DA 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

 

As comorbidades associadas e o impacto econômico da IC são 

incontestáveis, de reconhecimento mundial, observado com a criação de inúmeros 

registros (FONAROW et al, 2005). 

Como citado anteriormente, somente estudos recentes estão utilizando algum 

método de imagem para melhorar o desempenho no diagnóstico de IC. Entre eles, o 

ECO, por ser um método simples, amplamente disponível, sem uso de contraste ou 

risco de radiação, considerado um instrumento indicador de qualidade de 

atendimento e recomendado recentemente como uma ferramenta diagnóstica em 
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todo o paciente com IC, pelas diretrizes americana e europeia. É um método com 

boa acurácia e reprodutibilidade (CHEESMAN et al,1998). 

O ECO é capaz de identificar a etiologia da IC, fornecer de forma não invasiva 

as pressões de enchimento do VE, avaliar a função de ambos os ventrículos, aferir a 

pressão sistólica de artéria pulmonar (PSAP) e pode ser usado como guia de 

resposta ao tratamento. Devido a seu fácil acesso e baixo custo, ele se tornou objeto 

de inúmeros trabalhos em pacientes com ICA (JIANG; WEYMAN, 1997; GAASH, 

1994; SALOMON et al, 2005). 

Uma revisão publicada sobre a importância do ECO no prognóstico da IC 

informa que a disfunção ventricular esquerda sistólica (<50%) acomete 

aproximadamente 70% dos pacientes com IC crônica Entretanto a sua prevalência 

como modelo fisiopatológico da IC crônica reduz com a idade, principalmente acima 

dos 70 anos em que 50% dos pacientes apresentam IC com FE preservada. 

Tipicamente, na IC crônica, há um aumento dos volumes diastólico e sistólico finais 

em adição à massa ventricular: hipertrofia excêntrica (DHIR; NAGUEH, 2002). 

Há um importante impacto na diferenciação dos pacientes com IC com FEP e 

com disfunção sistólica em relação ao tratamento. Ambos apresentam prognóstico 

reservado. Em relação à disfunção diastólica, sua causa é proveniente da alteração 

do relaxamento, redução da complacência ventricular levando a padrões de 

enchimento alterados. 

Vários estudos utilizando o ECO na IC identificaram como fatores 

prognósticos as variáveis descritas na tabela 3: onda sistólica (S) avaliada pelo 

Doppler tecidual de ambos os ventrículos, taxa de modificação na pressão da 

regurgitação mitral com o tempo (dP/dt), tempo de desaceleração avaliada pelo fluxo 

mitral, relação E/E’, a área do orifício regurgitante efetivo (ERO) do refluxo mitral, 

vena contracta, PSAP e strain circunferencial (GOO-YEONG et al, 2009; 

GRAYBURN et al, 2005; OH, 2007; JIANG; LEVINE; WEYMAN, 1997). 
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Tabela 3. Principais Fatores Prognósticos Ecocardiográficos em Pacientes Com 
Insuficiência Cardíaca 

Parâmetro Valor de referência 

Onda sistólica do VE pelo Doppler 
tecidual 

< 5 cm/s 

dP/dt do jato da regurgitação mitral < 600 mmHg/s 

Onda sistólica do VD pelo Doppler 
tecidual 

< 11,5 cm/s 

Tempo de desaceleração < 150ms 

E/E’ >15 

Regurgitação mitral isquêmica (ERO) >20 mm² 

PSAP >40 mmHg 

Vena contracta 0,4 cm 

Strain circunferencial > -10,7% 

VE – ventrículo esquerdo; VD – ventrículo direito; ERO – orifício regurgitante efetivo; PSAP – pressão 
sistólica de artéria pulmonar 

 
Nos pacientes com miocardiopatia dilatada e IAM, a avaliação do fluxo mitral 

se correlaciona melhor do que a FE com as pressões de enchimento, à classe 

funcional e o prognóstico. Existem estudos que verificaram a associação da PSAP 

com morbidade e mortalidade sendo considerado um parâmetro indicativo de 

progressão de doença (REDFIELD et al, 2003). 

O método utilizado pela ecocardiografia para estimativa da PSAP de forma 

não invasiva é baseado na medida da velocidade do fluxo da regurgitação tricúspide 

(RT). Essa velocidade reflete a diferença de pressão entre o ventrículo direito e átrio 

direito e pode ser calculada através da equação de Bernoulli. Adicionando a pressão 

em átrio direito (Pad), pode-se obter a pressão sistólica em ventrículo direito. 

Na ausência de estenose pulmonar, a pressão sistólica em ventrículo direito é 

igual à pressão sistólica da artéria pulmonar, que é estimada pela fórmula: PSAP = 

4(velocidade RT)² + Pad. A Pad é estimada através da avaliação da variação 

respiratória da veia cava inferior (KIRCHER; HILMELMAN; SCHILLER, 1990). 

É importante ressaltar a existência de novas técnicas oriundas da evolução 

dos softwares para aparelhos de ECO utilizando o strain global bidimensional, 
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principalmente o strain circunferencial, como um novo preditor de eventos em 

pacientes com ICA (MARWICK, 2006). 

 

3.5 PROGNÓSTICO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA 

 

A ICD é um grave problema não somente para os pacientes e familiares 

envolvidos, em relação à qualidade de vida, mas para a sociedade, em decorrência 

dos inúmeros recursos gastos pela saúde pública. Há um paradoxo; a melhora no 

tratamento dos fatores de risco como HAS e IAM, atrasa o início da IC, porém 

aumenta a sua incidência e prevalência futura (CLELAND et al, 2003). Realmente, 

houve progresso no tratamento terapêutico dessa patologia nas últimas décadas, 

entretanto ainda permanecem altas as taxas de mortalidade e reinternações 

hospitalares. 

Alguns trabalhos internacionais e nacionais citados anteriormente 

demonstraram a existência de algumas variáveis clínicas e ecocardiográficas 

relacionadas à pior prognóstico em pacientes com ICD e há um grande interesse em 

desenvolver modelos preditores de mortalidade, pois não estão bem estabelecidos 

como na DAC, que conta com os escores de risco TIMI e GRACE para avaliar o 

risco e a intensidade da intervenção clínica (EGGERS et al, 2010; ANTMAN et al, 

2000; EAGLE et al, 2004). 

Os modelos de predição são considerados ferramentas úteis para auxiliar os 

clínicos na tomada de decisão com os pacientes admitidos nas emergências, 

classificando-os em baixo, intermediário e alto risco. Os pacientes considerados de 

alto risco requerem manejo clínico mais intensivo, pois sua mortalidade em curto 

prazo é elevada (JACOBS et al, 1999; PENCINA et al, 2008). Um escore de risco de 

mortalidade foi desenvolvido, todavia sua aplicação é somente em pacientes 

ambulatoriais com IC (FONAROW et al, 2005). 

Para responder essa questão, o escore ADHERE foi criado utilizando dados 

simples de admissão por ICD. Entretanto, o desempenho desse escore não foi 

satisfatório, com ASC de 0,76 na população de derivação, valor abaixo do 

considerado ideal para predição clínica (GREGG et al, 2005). 

Provavelmente, a utilização somente de dados simples clínicos não foi 

suficiente para que esse modelo estratificasse adequadamente os pacientes com 

uma síndrome tão complexa e de apresentação tão variável como a ICD. A inserção 
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de novos dados, provenientes do ECO, considerado exame de eleição pelo fácil 

acesso e realização a beira do leito, poderia melhorar o desempenho desse modelo 

evidenciado através da área sob a curva ROC. 

É importante ressaltar que esse escore foi desenvolvido e validado em uma 

população com características demográficas completamente diferentes dos 

pacientes de nosso país, principalmente da nossa instituição, como descritos 

previamente (GRIPP et al, 2009). Portanto, é necessário a criação de um registro 

próprio e a partir desses novos dados elaborar o nosso escore de risco para os 

pacientes internados com ICD. 
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4 METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

O presente estudo faz parte do projeto: “Insuficiência Cardíaca 

Descompensada (ICD): Análise do perfil etiológico, preditores prognósticos e 

impacto da clínica de IC na qualidade e abordagem diagnóstica e terapêutica” 

(Anexo 2).  

Para realização deste projeto foi criado em 2007 um registro com coleta 

retrospectiva e prospectiva de dados de todos os pacientes internados no HUCFF 

com ICD a partir de 01/01/ 2006.  

O presente estudo utiliza as informações contidas no banco de dados deste 

registro de um centro único. 

 

4.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 

Estudo retrospectivo, observacional, no qual foram incluídos pacientes 

consecutivos internados no HUCFF com quadro de ICD no período de 01/01/2006 a 

28/02/2011. Estes pacientes foram identificados com a utilização de um instrumento 

de busca disponível no prontuário eletrônico do HUCFF (Medtrack/Pront-HU). 

No presente estudo, utilizou-se a mesma metodologia do registro ADHERE, 

cujos dados são organizados por hospitalizações e não por pacientes individuais, o 

que, consequentemente, permite que pacientes sejam arrolados mais de uma vez no 

registro. 

 

4.2 SELEÇÃO DE PACIENTES 

 

4.2.1. Critérios de inclusão 

Pacientes internados no HUCFF por ICD que realizaram o 

ecodopplercardiograma durante a internação 

 

4.2.2. Critérios de exclusão 

Ausência de dados clínicos ou laboratoriais necessários para o cálculo do 

escore ADHERE e pacientes com idade inferior a 18 anos. 
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4.2.3. População do estudo 

No período descrito de 62 meses (01/01/2006 a 28/02/2011) foram 

identificadas 634 hospitalizações consecutivas por ICD no HUCFF, dos quais 417 

realizaram ECO. Destes, 4 foram excluídos pela ausência de informação de ureia 

e/ou creatinina, restando 413 hospitalizações, que constituem a população do 

estudo (figura 1). 

 

Figura 1. Diagrama do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. DEFINIÇÃO DE ICD  

Após a identificação do CID de alta, as informações referentes à internação 

foram revisadas com o objetivo de confirmar o diagnóstico de ICD como causa de 

internação. Médicos foram treinados para aplicação dos critérios recomendados pela 

sociedade europeia e em caso de dúvida, um segundo pesquisador reavaliava os 

critérios e no caso de inconsistência dos dados, eles eram excluídos.  

Os critérios adotados para o diagnóstico de IC e de ICD foram os 

recomendados pela Sociedade Europeia de Cardiologia (DICKSTEIN et al, 2008). 

Segundo esta recomendação o diagnóstico requer a presença de dois critérios 

obrigatórios:  

1. Sinais e sintomas de IC em repouso ou em atividade física, incluindo 

sintomas típicos como dispneia em repouso ou no exercício, fadiga, 

cansaço, edema de tornozelo e sinais típicos, como taquicardia, 

taquipneia, estertores pulmonares, derrame pleural, aumento da pressão 

venosa central, edema periférico, hepatomegalia 

217 não realizaram ECO 

634 hospitalizações 

417 realizaram ECO 

413 constituem a 

população do estudo 

4 casos sem informação de ureia e/ou 

creatinina de admissão 
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E 

2. Evidência objetiva da disfunção cardíaca (avaliação da função ventricular 

esquerda ao ECO) ou aumento da concentração do peptídeo natriurético.  

3. Em caso de dúvida, o diagnóstico deve ser confirmado pela resposta ao 

tratamento específico para IC. 

 Por incluir dados objetivos da função ventricular (sistólica e diastólica) esse 

critério tem se mostrado ao mesmo tempo mais sensível e mais simples, com 

utilização de um menor número de variáveis, sendo por isso mais adequado para ser 

aplicado em estudos retrospectivos do que os critérios de Framingham ou de Boston 

que dependem de informações mais detalhadas de exame físico, nem sempre 

presentes nos prontuários, mesmo os eletrônicos. 

A melhora clínica ao tratamento foi avaliada através da revisão da medicação 

utilizada e da análise de dados clínicos, laboratoriais e radiológicos disponíveis nos 

prontuários eletrônicos. 

Para o diagnóstico de IC descompensada foi considerado necessário o 

surgimento de novos sintomas, ou piora recente da classe funcional, com indicação 

de internação segundo o médico responsável pelo atendimento. 

Uma vez preenchidos os critérios acima, dados da hospitalização foram 

coletados no prontuário eletrônico e inseridos em no banco de dados criado para o 

registro de ICD do HUCFF (anexo 1). 

 

4.5 FONTE DE DADOS 

 

• Sistema eletrônico de administração hospitalar do HUCFF (MedTrak Plus).  

• Prontuário eletrônico do HUCFF (ProntHU).  

 

4.6 DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

 

4.6.1 Local do estudo 

 

Referência no tratamento de diversas patologias de alta complexidade, o 

HUCFF situado na Ilha do Fundão na cidade do Rio de Janeiro é um centro de 

excelência em assistência, ensino e pesquisa, inclusive realizando parcerias com 
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entidades nacionais e internacionais. Os pacientes internados são originados do 

ambulatório, do serviço de emergência médica ou de unidades da rede SUS, através 

de transferência. 

 

4.6.2 Identificação das internações 

 

A identificação dos casos também foi realizada através do prontuário 

eletrônico, por meio de busca no sumário de alta de diagnósticos de IC através da 

classificação internacional de doenças em sua 100 revisão (CID-10): insuficiência 

cardíaca (I-50) e suas variações e doença cardíaca hipertensiva com IC (I-11.0) 

citados no quadro 1. No MedTrak Plus são disponibilizados os diagnósticos de 

internação e alta dos pacientes. 

 

Quadro 1. CID Incluído na Pesquisa de Internações por ICD (OMS,1993). 
CID Descrição 

I.50 Insuficiência Cardíaca 

I.50.0 Insuficiência Cardíaca Congestiva 

I.50.1 Insuficiência Ventricular Esquerda 

I.50.9 Insuficiência Cardíaca não especificada 

I.11.0 Doença Cardíaca Hipertensiva com Insuficiência Cardíaca (congestiva) 

CID – Código Internacional de Doenças ICD – Insuficiência Cardíaca Descompensada 

 

4.6.3 Metodologia da coleta de dados  

 

Uma ficha de internação foi elaborada para aquisição das informações dos 

pacientes, com nome, idade, raça, sexo, endereço, telefone para contato, 

comorbidades (HAS, FA, DPOC, DM, dislipidemia, insuficiência renal crônica, 

acidente vascular encefálico, endocardite, revascularização miocárdica prévia, 

tabagismo, angioplastia coronariana transluminal percutânea) e tempo de 

insuficiência cardíaca em meses (Anexo1). 

Dados clínicos da anamnese e exame físico como PAS, PAD, FC, e dados 

complementares como ureia, creatinina, eletrólitos, além dos laudos de 

ecodopplercardiograma, teste ergométrico, cintilografia miocárdica, realizados na 

internação foram incluídos.  A ureia foi transformada em BUN, através da fórmula 
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ureia (mg/dl) x 0,467 = BUN (mg/dl). Os dados clínicos e exames laboratoriais 

utilizados foram os primeiros descritos em prontuário. 

Foram obtidos os seguintes dados ecocardiográficos: gravidade da 

insuficiência mitral, presença de disfunção do ventrículo direito, PSAP, os diâmetros 

sistólicos e diastólicos do ventrículo esquerdo, FE e padrão da função diastólica. A 

aquisição de ambos os diâmetros do VE e a FE foram realizados ao Modo M. O 

ponto de corte para definir disfunção sistólica foi o mesmo utilizado pelo ADHERE, 

ou seja, FE menor que 40%. 

Além desses dados, foram obtidos os medicamentos usados pelo paciente 

previamente à internação, a etiologia da IC, causa da descompensação, presença 

de cardiomegalia a radiografia de tórax, medicamentos utilizados para compensação 

do paciente, evolução e o ambulatório de acompanhamento (anexo 1). 

 

4.6.4 Definição das variáveis analisadas 

 

 Idade: descrita em anos;  

 Sexo: masculino ou feminino;  

 Comorbidades: diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), tabagismo, doença arterial 

coronariana (DAC), insuficiência renal crônica (IRC), internação prévia, 

fibrilação atrial (FA), cirurgia de revascularização miocárdica, angioplastia 

percutânea coronariana prévia. Apenas os diagnósticos expressos nas 

evoluções do ProntHU foram considerados. Na ausência de registro em 

prontuário, as comorbidades foram consideradas ausentes.  

 Sinais vitais admissionais: pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) 

descritas em milímetros de mercúrio e frequência cardíaca descrita em 

batimentos por minuto.  

 Exames laboratoriais: foram avaliados os exames com implicância 

prognóstica previamente comprovada em portadores de IC como: nível sérico 

de ureia (mg/dL), creatinina (mg/dL), hemoglobina (g/dL), sódio (mEq/L). Os 

exames utilizados foram os primeiros disponíveis em prontuário eletrônico ou 

convencional. 



44 
 

 Medicamentos em uso antes da internação: foram pesquisados no registro de 

admissão dos pacientes e descritos por sua classe. Somente considerada 

quando especificamente descrita a medicação previamente em uso. Caso 

contrário, considerado perda de informação. 

 Variáveis ecocardiográficas: diâmetros diastólico e sistólico do ventrículo 

esquerdo ao Modo M (mm), fração de ejeção pelo método de Teicholz (%), 

grau de regurgitação mitral, função contrátil do VD (ambos avaliação 

subjetiva), medidas da PSAP (mmHg) e padrão da função diastólica. Foram 

considerados conforme descritos no laudo do primeiro ECO disponível em 

prontuário eletrônico realizado no período da internação avaliada. 

 Modelo de IC (sistólica ou diastólica): foi definido o modelo de disfunção de 

VE a partir da avaliação da fração de ejeção ao ECO realizado durante a 

internação, sendo utilizado o ponto de corte de 40%. Esta definição foi 

escolhida para permitir comparações com o registro ADHERE que utiliza o 

mesmo ponto de corte (ADAMS et al, 2005). Os pacientes com IC e fração de 

ejeção preservada (>40%) foram classificados ainda em IC diastólica 

propriamente dita, também segundo os critérios europeus (DICKSTEIN et al, 

2008), e IC com FEP por outras causas (geralmente doenças valvares).  

 

4.6.5 Definição dos desfechos  

 

Mortalidade hospitalar: foi considerada como morte por todas as causas, 

informação obtida por sumário de óbito no prontHU. 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise estatística, utilizou-se o programa SPSS 15.0 para Windows. 

Na análise estatística, as variáveis categóricas foram descritas por sua 

frequência e comparadas através do teste do qui-quadrado. As variáveis contínuas 

foram descritas através da média ou desvio padrão ou por sua mediana e intervalo 

interquartil e comparadas através do test t de Student ou Mann Whitney U, de 

acordo com padrão de distribuição. 
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Para validação do modelo logístico ADHERE em nossa população foi aplicada 

em cada paciente a fórmula de regressão logística descrita no estudo (FONARROW 

et al, 2005) : 

0,0212 x BUN - 0,0192 x PAS + 0,0131 x FC+ 0,0288 x idade - 4,72  

A acurácia preditiva desse modelo para mortalidade hospitalar foi estimada 

com a construção da curva ROC e avaliação da área sob a curva (ASC). 

Regressão logística multivariada foi realizada para identificar variáveis 

ecocardiográficas com valor prognóstico independente ao escore ADHERE para 

prever mortalidade hospitalar. Foram incluídas no modelo variáveis de ECO que na 

análise univariada apresentaram associação com mortalidade hospitalar com valor 

de p < 0,1. 

A acurácia preditiva do novo modelo com inclusão de variáveis 

ecocardiográficas foi estimada com a construção da curva ROC e avaliação da ASC 

(estatística C) e pelos índices de discriminação e índice de reclassificação. 

Tem sido recomendado que a estatística C não seja o único determinante da 

utilidade clínica de um novo modelo e que medidas de discriminação e 

reclassificação de risco sejam também utilizadas (PENCINA et al, 2008).  

O índice de discriminação mede a mudança na diferença das médias de 

probabilidade de MH estimadas entre o grupo de óbito e o de sobreviventes depois 

da inclusão da nova variável ecocardiográfica no modelo. 

O índice de reclassificação mede a melhora na classificação de risco usando 

tabelas de reclassificação evento específicas. Regressão logística é utilizada para 

determinar as probabilidades estimadas de morte hospitalar para cada paciente no 

modelo tradicional (ADHERE). As probabilidades são então categorizadas em tercis 

(valores obtidos no presente estudo: menor ou igual a 4%; entre 4 e 8% e maior ou 

igual a 8%). A seguir os pacientes são reclassificados de acordo com as 

probabilidades de morte hospitalar estimadas pelo novo modelo. Os resultados são 

apresentados em tabelas específicas para os casos de óbitos e para os 

sobreviventes.  

Para fins de validação a árvore de classificação de risco do ADHERE foi 

aplicada na população do presente estudo com análise da discriminação de risco em 

cada nó. A árvore possui 3 nós utilizando 3 variáveis preditoras, BUN, PAS e 

creatinina. O primeiro nó é composto pelo valor do BUN (ponto de corte 43mg/dl); 

segundo nó, PAS (ponto de corte de 115 mmHg) e o terceiro nó, creatinina (ponto de 
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corte 2,75 mg/dl). Os pacientes foram classificados como baixo, moderado e alto 

risco de acordo com o trabalho do registro ADHERE. Nas etapas onde a 

discriminação não fosse satisfatória foi incluída a variável ecocardiográfica e 

reavaliada a capacidade de discriminação da árvore. 

Análises adicionais foram feitas para avaliar a possível influência do tempo de 

realização do ECO nos níveis de PSAP e na mortalidade hospitalar. O coeficiente de 

correlação de Spearman foi utilizado para analisar a correlação entre o tempo de 

ECO (em dias) e os níveis de PSAP. Análise univariada foi realizada para avaliar a 

associação entre tempo do ECO e mortalidade hospitalar. Regressão logística foi 

realizada para testar se a associação entre PSAP e mortalidade hospitalar 

permanecia mesmo ajustada para o tempo de ECO. 

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto geral denominado Insuficiência Cardíaca Descompensada (ICD): 

“Análise do perfil etiológico, preditores prognóstico e impacto da clínica de IC na 

qualidade da abordagem diagnóstica e terapêutica” foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP) do HUCFF (Protocolo de pesquisa: 065 / 09 – CEP), com 

cópia do documento no anexo 2. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

A mediana da idade dos pacientes foi de 64 anos, com predomínio do sexo 

masculino (55%). A mediana do tempo de internação foi de 16 dias, com intervalo 

interquartil entre 12-25 dias e da realização do ECO após admissão foi de sete dias, 

com intervalo interquartil entre 4-10 dias. A mortalidade da população que realizou 

ECO foi de 7,7% (32 óbitos). 

Hipertensão arterial sistêmica foi o fator de risco mais prevalente, encontrado 

em 69% da população seguido de DM em 29% e tabagismo em 25%. Relato de FA 

prévia foi encontrado em 38% dos casos e o uso de marcapasso em 16,5%.  

Comorbidades e dados demográficos categóricos estão descritos na tabela 4. 

Observação relevante foi o fato de 44,6% dos pacientes apresentarem 

internação prévia por IC (tabela 4). Em 33,9% dos casos, a causa da 

descompensação cardíaca era desconhecida (tabela 5). Em relação à etiologia da 

IC, em 38,3% a causa era isquêmica (figura 2). 

Sobre os medicamentos utilizados previamente à internação, 51,4% estavam 

em uso de beta-bloqueadores, 57% com Inibidores da Enzima Conversora da 

Angiotensina (IECA), 12% em uso de inibidores da angiotensina II e 49,3% com 

espironolactona (tabela 6). 

   

Figura 2. Etiologia da Insuficiência Cardíaca  
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Tabela 4. Características Demográficas e Comorbidades dos Pacientes que 
Realizaram Ecodopplercardiograma 

Variável n (%) 

Idade* 63 (14,1) 

Sexo masculino 228 (55) 

HAS  283 (69) 

Internação prévia por IC 184 (44,6) 

História de fibrilação atrial 157 (38) 

DM 120 (29) 

Tabagismo 102 (25) 

IRC 101 (24,5) 

Dislipidemia 59 (14) 

MP 46 (16,5) 

DPOC 38 (9,2) 

CRVM prévia 31 (7,5) 

Doença cérebro vascular 27 (6,5) 

PTCA prévia 19 (4,6) 

 *Média (desvio padrão); HAS - hipertensão arterial sistêmica; DM – diabetes mellitus; IRC – 
insuficiência renal crônica; DPOC – doença pulmonar obstrutiva crônica; CRVM – cirurgia de 
revascularização miocárdica; PTCA – angioplastia transluminal coronariana percutânea; MP- 
marcapasso. 

 

Tabela 5. Causas de descompensação da Insuficiência Cardíaca 

Causa n (%) 

Desconhecida 140 (33,9) 

Não aderência ao tratamento 78 (16) 

Infecção  74 (17,9) 

Outras  58 (14) 

Arritmia  52 (12,6) 

Hipertensão  10 (2,4) 

Anti-inflamatório  1 (0,2) 
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Tabela 6. Medicamentos Utilizadas Previamente à Internação  

Droga(n)* n (%) 

IECA (361) 205 (57) 

Beta bloqueador (361) 185 (51,4) 

Espironolactona (361) 178 (49,3) 

BRA (361) 43 (12) 

IECA – Inibidor da enzima de conversão de angiotensina; BRA – Bloqueador do receptor de 
angiotensina 
* 52 hospitalizações sem relato da medicação em uso prévio 

 

As variáveis clínicas e laboratoriais estão expressas na tabela 7 através de 

suas medianas e percentis. Os níveis elevados de creatinina associados à média de 

idade de 63 anos definem uma população de baixo clearance de creatinina. A 

população apresentava baixa prevalência de anemia. 

 

Tabela 7. Variáveis Clínicas e Laboratoriais  

Variável Mediana (50th) Percentis (25 - 75th) 

PA sistólica (mmHg) 120 102 - 130 

PA diastólica (mmHg) 70 60 - 80 

FC (bpm) 82 70 - 98 

Hemoglobina na admissão 

(mg/dl) 
12,5 11,1 - 14,0 

Ureia na admissão (mg/dl)  56 38 - 82 

Creatinina na admissão 

(mg/dl) 
1,3 0,9 - 1,8 

Sódio na admissão 

(mEq/dl) 
137 134 - 140 

PA – pressão arterial; FC – frequência cardíaca ; bpm – batimentos por minutos; mmHg – milímetros 
de mercúrio; mg – miligrama; dl – decilitro; mEq – miliequivalente. 
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5.2 COMPARAÇÃO COM A POPULAÇÃO QUE NÃO REALIZOU 

ECODOPPLERCARDIOGRAMA 

 

Foi realizada uma análise comparativa entre a população estudada e aquela 

excluída pela não realização do ECO na internação, avaliando dados demográficos, 

comorbidades, além dos parâmetros utilizados para o cálculo do escore ADHERE 

(tabelas 8 e 9), sendo observada homogeneidade entre os grupos. A mortalidade 

hospitalar entre os grupos que realizaram ou não ECO foi de 7,7% e 9,2%, 

respectivamente com p = 0,502. 

 

 

Tabela 8. Comparação da População que Realizou ou não Ecodopplercardiograma: 
Variáveis Demográficas e Comorbidades 

Variável 
Com 

 ECO* 
Sem  
ECO* 

valor p 

Sexo masculino 228 (55) 120 (55,2) 0,982 

Etiologia isquêmica 158 (38,3) 84 (40,5) 0,916 

DM 122 (29) 69 (31,7) 0,611 

HAS 283 (69) 151 (69,5) 0,945 

IRC 101 (24,5) 43 (19,8) 0,167 

FA 157 (38) 89 (41,0) 0,816 

Mortalidade 

hospitalar 
32 (7,7) 20 (9,2) 0,502 

*n (%). DM – diabetes mellitus; HAS – hipertensão arterial sistêmica; IRC – insuficiência renal crônica; 
FA – fibrilação atrial. 
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Tabela 9. Comparação entre as Variáveis do Escore ADHERE da População com e 
sem Ecodopplercardiograma 

 

Com ECO Sem ECO 

 

Variável 

Mediana 

(50th) 

Percentis              

(25 - 75th) 

Mediana 

(50th) 

Percentis               

(25 - 75th) valor p 

PAS 

(mmHg) 120 102 - 130 115 100 - 130 0,101 

FC (bpm) 82 70 - 98 80 70 - 94 0,09 

Ureia 

adm 

(mg/dl) 56 38 - 82 52 37 - 80 0,469 

Cr adm 

(mg/dl) 1,3 0,9 - 1,8 1,2 0,9 - 1,6 0,352 

Idade 

(anos) 64 54-75 65 55-75   0,443 

ECO – ecodopplercardiograma, PAS – pressão arterial sistólica, mmHg – milímetros de mercúrio, FC 
– frequência cardíaca, bpm – batimentos por minuto, mg/dl – miligramas por decilitro, adm – 
admissão, Cr - creatinina. 

 

5.3 VALIDAÇÃO DO ESCORE ADHERE - MODELO LOGÍSTICO 

O escore ADHERE foi calculado para cada caso, através de fórmula de 

regressão logística descrita no artigo original e a acurácia preditiva desse modelo 

para avaliar a mortalidade hospitalar foi estimada pela construção da curva ROC e a 

avaliação da área sob a curva. As curvas ROC referentes ao escore ADHERE da 

população geral (n=634) e do estudo (n=413) estão demonstradas nas figuras 3 e 4 

respectivamente. Os valores encontrados da área sob a curva da população geral e 

do estudo foram semelhantes, de 0,63 vs. 0,62, respectivamente e são inferiores ao 

da população na qual o escore foi derivado (0,76). 
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Figura 3. Curva ROC da População Geral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ASC= 0,63 

95% IC 0,55-0,70 
 

p = 0,002 

― Escore de risco ADHERE 
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Figura 4. Curva ROC da População com Ecodopplercardiograma 

 

 

5.4 VALIDAÇÃO DO ESCORE ADHERE - APLICAÇÃO DA ÁRVORE DE RISCO 

No artigo original do escore ADHERE, além da descrição do modelo de 

regressão logística descrito previamente, foi construída uma árvore de classificação 

a partir do Método CART, utilizando como preditores de mortalidade hospitalar as 39 

variáveis selecionadas pelo registro ADHERE. O objetivo seria simplificar a 

informação com um organograma de fácil utilização à beira do leito. A árvore possui 

três nós identificando três diferentes variáveis preditoras de mortalidade, BUN, PAS 

― Escore de risco ADHERE 

 

ASC= 0,62 

95% IC 0,52-0,72 
 

p=0,019 
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e creatinina. O primeiro nó é composto pelo valor do BUN (ponto de corte de 

43mg/dl); segundo nó, PAS (ponto de corte de 115 mmHg) e o terceiro nó, creatinina 

(ponto de corte 2,75 mg/dl).  

A partir da árvore de risco, os pacientes foram estratificados como alto, 

moderado e baixo risco conforme o trabalho do registro ADHERE. 

Aplicamos a mesma árvore de estratificação descrita no registro ADHERE em 

nossos pacientes. Cada nó da árvore de risco é baseado nos dados de 

hospitalizações para cada preditor de mortalidade. Observamos que o terceiro nó 

composto pelo nível sérico da creatinina, não foi capaz de discriminar os pacientes, 

além disso, aqueles com creatinina igual ou acima de 2,75 mg/dl paradoxalmente 

apresentaram melhor desfecho em relação aos que tinham menor valor de creatinina 

(6,6% vs. 11,2%) (figura 5). 
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Figura 5.  Preditores de Mortalidade Hospitalar e Árvore de Risco 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413 Hospitalizações 

403 Hospitalizações 

166 Hospitalizações 

BUN<43mg/dl BUN ≥43mg/dl 

PAS ≥ 115mmHg PAS <115mmHg 

236 Hospitalizações 

Mortalidade 
0/10 

Baixo Risco 

Mortalidade 

32/403 (7,9%) 

Mortalidade 

14/236 (5,9%) 

Moderado Risco 

 

 

Mortalidade 
18/167 (10,7%) 

 

Cr ≥ 2,75mg/dl 
Cr < 2,75mg/dl 

Mortalidade 

1/15 (6,6%) 

Moderado Risco 

 

Mortalidade 

17/151(11,2%) 

Moderado Risco 
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5.5 ADIÇÃO DE PARÂMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS AO ESCORE ADHERE - 

MODELO LOGÍSTICO 

 

Os dados ecocardiográficos (FE, VED, VES, PSAP) estão descritos na tabela 

10. A insuficiência mitral moderada a grave e disfunção contrátil do VD foi descrita 

em 60,2% e em 52% dos casos, respectivamente.  

A informação da função diastólica foi descrita em 362 pacientes, dos quais 

15,9% apresentavam déficit de relaxamento, 8,3% padrão pseudonormal, em 22,9% 

o padrão restritivo e em 53% dos casos, a avaliação foi prejudicada (Figura 6). 

A maioria dos pacientes apresentava disfunção sistólica em relação à 

diastólica (82,1% vs. 13,3%), ilustrado na figura 7. A função sistólica ventricular 

esquerda apresentava-se gravemente comprometida, com FE descrita através de 

sua mediana de 33% com intervalo interquartil 26-45% (tabela 10). 

 

Tabela 10. Parâmetros do Ecodopplercardiograma 

Variável n Mediana Percentil 25th – 75th 

FE (%) (379) 33 26 - 45 

VES(mm) (379) 51 42 - 60 

PSAP(mmHg) (283) 46 38 - 55 

VED(mm) (379)* 61,6 (11,7)  

*média (DP) 
FE- fração de ejeção, VED*- diâmetro do ventrículo esquerdo na diástole, média e desvio padrão, 
VES -diâmetro do ventrículo esquerdo na sístole, PSAP- pressão sistólica de artéria pulmonar. 
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Figura 6. Padrões de Disfunção Diastólica 
 

 

 
Figura 7. Tipo de Disfunção Ventricular Esquerda 
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O parâmetro PSAP foi adquirido em 68,5% da população (Figura 8). A 

mortalidade dos pacientes que tiveram a PSAP aferida quando comparados aqueles 

sem a aferição da PSAP foi de 8,8% vs. 5,4%, respectivamente com p=0,22. 

Figura 8. Percentual de Exames Ecocardiográficos em que foi Realizada Aferição da 
PSAP de 2006 a 2010 

 
PSAP – pressão sistólica de artéria pulmonar 

 

 

 Para testar a associação de cada variável ecocardiográfica com a 

mortalidade hospitalar foi realizada a analise univariada. A única variável 

considerada com significância estatística (p<0,05) foi a PSAP conforme descrito na 

tabela 11. 
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Tabela 11. Análise Univariada - Fatores Associados à Mortalidade Hospitalar 

Variável n Óbitos Sobreviventes Valor p 

IM mod/grave n 

(%) 
411 23/32 (71%) 225/379(59%) 0,16 

Disf. VD n(%) 344 18/26 (69%) 160/318 (50%) 0,068 

VED* (mm)  379 62 ± 12 63 ± 12 0,54 

VES** (mm) 379 52 (46-65) 51 (42-60) 0,35 

FE**  379 32 (24-37,5) 33 (26-45) 0,4 

PSAP**(mmHg) 283 55 (42,5-61) 45 (38-55) 0,027 

Padrão 

Restritivo  
164 5/7(71%) 78/157(49%) 0,44 

*média ±DP 
** mediana (intervalo interquartil) 
IM mod/grave- insuficiência mitral moderada ou grave, FD- função diastólica, VED- diâmetro do 
ventrículo na diástole, VES- diâmetro do ventrículo na sístole, FE- fração de ejeção, PSAP- pressão 
sistólica de artéria pulmonar. 

 

 Para definição do ponto de corte da PSAP com melhor acurácia para prever 

mortalidade hospitalar foi construída uma curva ROC. O valor da PSAP de 51mmHg 

apresentou sensibilidade de 60% e especificidade de 67% para mortalidade 

hospitalar (figura 9). 
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Figura 9. Curva ROC com Ponto de Corte para Predição de Mortalidade pela PSAP 

 

 

 

Para a análise multivariada dos preditores de mortalidade hospitalar, 

utilizamos as variáveis que obtiveram p<0,1 na análise univariada que foram a PSAP 

e disfunção contrátil do VD. 

O modelo de regressão logística da análise multivariada está evidenciado na 

tabela 12. 

Na curva ROC do novo modelo acrescido da PSAP observamos modesto 

incremento na acurácia em prever mortalidade hospitalar (figura 10), como 

evidenciado pela ASC (0,62 ADHERE sem PSAP vs. 0,70 modelo com PSAP). 

 

 

ASC= 0,63 

95% IC 0,51- 0,75 
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Tabela12. Modelo de Regressão Logística (Análise Multivariada) 

 B SE p Exp(B) 95% IC 

PSAP 0,028 0,013 0,030 1,029 1,003-1,055 

ADHERE 0,021 0,008 0,013 1,021 1,004-1,038 

CONSTANTE - 4,434 0,786 0,000 0,012  

PSAP – pressão sistólica de artéria pulmonar 
 

 
 
Figura 10. Curva ROC Acrescida do Parâmetro PSAP ao Escore ADHERE 

 

ASC=0,70 

95% IC 0,59-0,80 

Considerando que a PSAP é uma parâmetro hemodinâmico que pode variar 

com o tratamento da ICD, procurou-se avaliar a possível influência do tempo de 

realização do ECO na medida da PSAP e na mortalidade hospitalar. Não houve 

correlação significativa entre PSAP e tempo de realização do ECO (r = 0,008 p = 

P=0,001 

 

ASC= 0,62 

95% IC 0,52-0,72 
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0,89) (figura 11). Da mesma forma na análise univariada não houve associação 

entre o tempo do ECO e a mortalidade hospitalar (p=0,28). 

Na análise multivariada a associação entre PSAP e mortalidade permaneceu 

significativa, mesmo quando ajustada para o tempo de realização do ECO (OR: 

1,038 IC95% 1,01-1,07 com p = 0,006).  

Também foi testada na regressão logística a interação PSAP - tempo de 

ECO, que não se mostrou significativa (p = 0,92). 

 

Figura 11. Correlação entre as Variáveis PSAP e Tempo de Realização do 
Ecodopplercardiograma 
 

PSAP – Pressão Sistólica de Artéria Pulmonar 
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5.6 ÍNDICE DE DISCRIMINAÇÃO 

 

As médias de probabilidades de morte hospitalar estimadas pelo modelo 

original foram de 14,8% no grupo de óbitos e de 7,4% no grupo de sobreviventes, 

resultando, portanto em diferença de 7,4%. No modelo acrescido da PSAP as 

médias foram de 20% no grupo de óbitos e de 7,7% no grupo de sobreviventes, com 

diferença de 12,3%. Houve, portanto, um ganho de discriminação de 4,9%. 

 

5.7 ÍNDICE DE RECLASSIFICAÇÃO  

 

Esse índice melhora o risco de classificação usando tabelas de 

reclassificação evento específicas. As probabilidades foram categorizadas em 3 

tercis (≤4%, 4 a 8% , ≥8%). No modelo original, dos 25 óbitos, 17 foram classificados 

no tercil mais elevado, enquanto que no modelo acrescido da PSAP 19 foram 

classificados neste tercil, resultando portanto, em reclassificação correta de 2 casos.  

(tabela 13). Entre os 258 sobreviventes, 90 foram classificados no tercil mais baixo 

pelo modelo original, enquanto que no modelo acrescido da PSAP 114 foram 

classificados neste tercil, resultando em reclassificação correta de 24 casos (tabela 

14). No total, 26 das 283 hospitalizações nas quais a PSAP pôde ser obtida foram 

melhor reclassificadas com a adição da PSAP ao modelo original (9,2%). 

 

Tabela 13. Índice de Reclassificação dos Pacientes que foram a Óbito 

n = 25 óbitos Modelo original + PSAP 

Modelo original ≤ 4% 4 – 8% ≥ 8%  

≤ 4% 3 0 1 4 

4 – 8% 1 0 3 4 

≥ 8% 0 2 15 17 

 4 2 19 25 

PSAP – pressão sistólica de artéria pulmonar 
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Tabela 14. Índice de Reclassificação dos Pacientes que Sobreviveram 

n = 258 sobreviventes Modelo original + PSAP 

Modelo original ≤ 4% 4 – 8% ≥ 8%  

≤ 4% 79 6 5 90 

4 – 8% 31 32 27 90 

≥ 8% 4 12 62 78 

 114 50 94 258 

PSAP – pressão sistólica de artéria pulmonar 

 

5.8 INCLUSÃO DO PARÂMETRO PSAP NA ARVORE DE RISCO 

 

Ao construirmos a árvore de estratificação de risco como descrita no registro 

ADHERE utilizando apenas as variáveis selecionadas pelo estudo (BUN, PAS e 

creatinina), concluímos que a creatinina não discriminou nossos pacientes de forma 

satisfatória. Então, optamos pela substituição da creatinina pelo parâmetro 

ecocardiográfico independente selecionado em nosso estudo, a PSAP, com ponte 

de corte de 51 mmHg já estipulado pela curva ROC (figura 9). 

BUN (ponto de corte 43 mmHg) e PAS (ponto de corte 115 mmHg) foram 

mantidas nos dois primeiros nós, de forma idêntica ao escore ADHERE. A PSAP foi 

utilizada para discriminar os pacientes em dois pontos distintos. 

No primeiro ponto, incluímos a informação da PSAP entre os pacientes com 

BUN ≥ 43 mg/dl e PAS ≥ 115 mmHg, classificados pelo escore ADHERE como de 

risco moderado. Neste caso, a PSAP contribuiu para melhor estratificação, pois 

aqueles com PAS ≥ 115 mmHg e PSAP ≥ 51 mmHg apresentaram mortalidade de 

12,2% vs. 3,9% com PAS ≥ 115 mmHg e PSAP < 51 mmHg. 

No terceiro nó, no qual a creatinina não teve o poder discriminatório pelo 

escore ADHERE, e no nosso estudo foi inclusive responsável por um resultado 

paradoxal, substituímos a creatinina pela PSAP, resultando em um desempenho 

para estratificar os pacientes bastante satisfatório, pois aqueles com PSAP ≥ 51 

mmHg apresentaram mortalidade de 18% vs.8% dos que apresentavam PSAP < 51 

mmHg. (Figura 12) 

Em relação às mortalidades estimadas segundo aplicação da árvore original e 

com a inclusão da PSAP, nota-se que a inserção do parâmetro PSAP permitiu 

melhor discriminação de risco de morte hospitalar descrita na figura 13. 
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Figura 12. Inserção da Variável Ecocardiográfica PSAP na Árvore de Risco 
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Figura 13. Mortalidades Estimadas Segundo Árvore Original (A) e Modificada pela 
PSAP (B) 

 
1 – BUN<43mg/dl – Baixo Risco;2 – BUN ≥43mg/dl e PAS ≥115mmHg – Risco Moderado;3 – BUN ≥ 
43mg/dl, PAS <115mmHg e Creatinina ≥2,75mg/dl –Moderado;4 – BUN ≥43mg/dl, PAS <115mmHg e 
Creatinina <2,75mg/dl – Risco Moderado. 
 
 

 
1 – BUN<43mg/dl – Baixo Risco; 2 – BUN≥43mg/dl, PAS ≥115mmHg e PSAP< 51mmHg – Baixo 
Risco;3 - BUN ≥ 43mg/dl, PAS <115mmHg e PSAP<51mmHg – Risco Moderado; 4 – BUN ≥43mg/dl, 
PAS ≥115mmHg e PSAP≥51mmHg– Risco moderado; 5 – BUN ≥43mg/dl, PAS <115mmHg e PSAP 
≥51mmHg –Risco Alto. 
 

 

A 
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6. Discussão  

 

6.1  VALIDAÇÃO DO ESCORE ADHERE  

 

 Os resultados do presente estudo demonstram um desempenho ruim do 

modelo logístico ADHERE na predição de mortalidade hospitalar em pacientes com 

ICD internados no HUCFF, com ASC de apenas 0,62, bem inferior à encontrada nas 

coortes de derivação (ASC de 0,76) e de validação (ASC de 0,757) do artigo original. 

Da mesma forma a aplicação da árvore de risco proposta no estudo ADHERE 

resultou em discriminação insatisfatória do risco de morte hospitalar nos pacientes 

da coorte do HUCFF. 

 No nosso conhecimento este é o primeiro estudo nacional realizado para 

validar o modelo preditivo ADHERE no nosso meio. Em estudo prévio, publicado em 

2008 e realizado com o objetivo de descrever a mortalidade hospitalar e evolução 

pós-alta de 263 pacientes internados com ICD, Barreto et al (2008) descreveram a 

comparação da mortalidade entre os pacientes do registro ADHERE e dos pacientes 

hospitalizados no Hospital Auxiliar de Cotoxó em cada nó da árvore de risco. Não 

há, no entanto, por parte dos autores, a intenção de usar estes dados para validar a 

árvore de risco (não é o objetivo do estudo) e consequentemente estes resultados 

não são analisados com este foco e nenhum comentário a respeito é feito na 

discussão. Analisando os dados apresentados é possível constatar que a 

discriminação obtida com a árvore de risco também foi insatisfatória nos pacientes 

do Hospital Auxiliar de Cotoxó. Nenhum dado sobre a aplicação do modelo logístico 

ADHERE foi descrito no estudo. É importante ressaltar que o Hospital Auxiliar de 

Cotoxó, onde o trabalho foi realizado, é um hospital de apoio ao INCOR e 

reconhecido por atender uma população de pacientes com ICD de alto risco. Isto se 

confirma com alguns dados do referido estudo: etiologia chagásica em 21,7% dos 

pacientes, pressão arterial sistólica inferior a 115 mmHg em 75%, com alta taxa de 

uso de dobutamina na terapêutica de compensação, tempo de internação hospitalar 

de 25 dias e mortalidade de 8,8%, bem acima da mortalidade do registro ADHERE 

(3,2%) como também da mortalidade hospitalar da ICD descrita nos dados do SUS 

(6,97% em 2002). É, portanto uma população de pacientes com ICD que 

provavelmente não reflete o perfil da ICD encontrado no nosso meio. 
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Por que o modelo preditivo ADHERE teve um desempenho ruim na predição 

de mortalidade hospitalar no presente estudo? Existem diferenças entre a população 

internada com IC descompensada no HUCFF em comparação à do registro 

americano, que já foram apontadas em estudo prévio do nosso grupo (GRIPP et al 

2009). Comparativamente ao registro ADHERE, os pacientes do HUCFF 

apresentavam idade inferior (63,5 anos vs. 72,4 anos), menos etiologia isquêmica 

(39% vs. 57,5%) e IC devido à disfunção sistólica (80% vs. 51,3%). Na admissão, 

nossos pacientes apresentavam PAS inferior (121,8 vs. 144 mmHg) e a creatinina 

mais elevada (1,69 mg/d vs. 1 mg/dl). A mortalidade no HUCFF foi mais elevada 

(6,6% vs. 3,2%) assim como o tempo de internação hospitalar (17,9 vs. 4,4 dias). 

Estas diferenças de idade, gênero, etiologia, modelo fisiopatológico, hemodinâmico 

e de tratamento podem ser responsáveis, pelo menos em parte, pelos resultados 

insatisfatórios obtidos na validação do modelo preditivo ADHERE nos pacientes do 

HUCFF. 

 Por outro lado, será que as características da população do presente estudo 

refletem o perfil de pacientes com ICD em nosso meio? Estudos nacionais prévios 

sugerem que existem 2 perfis diferentes de pacientes internados com ICD: um perfil 

encontrado na rede pública e outro diferente na rede privada. Estas diferenças foram 

apontadas no Projeto EPICA – Niterói, estudo prévio e pioneiro no Brasil, publicado 

em 2004 por TAVARES e colaboradores. No referido projeto, foram analisados 203 

pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, 98 internados em hospitais 

públicos e 105 em hospitais privados. Os pacientes dos hospitais públicos 

apresentaram média de idade (61±11,3 anos), taxa de mortalidade hospitalar (9%) e 

duração da internação (12,6 dias) semelhante ao presente estudo. Já os pacientes 

da rede privada apresentavam média de idade (72±12,7 anos), taxa de mortalidade 

hospitalar (13%) e duração de internação de 8 dias. 

 Estudo do nosso grupo realizado em colaboração com 2 hospitais privados, 

citado na seção de revisão, confirmam estes dados. Neste estudo a população de 

pacientes com ICD do HUCFF foi comparado com a de 2 hospitais da rede privada 

(Casa de saúde São José e Hospital Samaritano) no total de 578 internações. Os 

resultados mostraram diferenças significativas, com os pacientes dos hospitais da 

rede privada apresentando um perfil demográfico, etiológico, fisiopatológico e 

prognóstico muito semelhante ao do registro americano ADHERE (GRIPP et al, 

2009). 
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 Recentemente foi iniciado um projeto de um registro nacional multicêntrico de 

ICD – o estudo BREATHE – planejado para incluir 1200 pacientes hospitalizados por 

ICD em diversos centros brasileiros, das redes pública e privada. Os resultados 

deste projeto pioneiro no Brasil serão de grande importância para um melhor 

conhecimento da ICD em nosso meio. Novos dados sobre a validação do escore 

ADHERE nos pacientes brasileiros poderão ser obtidos bem como o 

desenvolvimento de um modelo preditivo nacional. 

 

6.2 PREDITORES ECOCARDIOGRÁFICOS DE MORTE HOSPITALAR 

 

 De todas as variáveis ecocardiográficas testadas no presente estudo somente 

a pressão sistólica da artéria pulmonar apresentou associação significativa com 

mortalidade hospitalar, tanto na análise univariada quanto no modelo multivariado, 

ajustada ao escore ADHERE. 

 Disfunção sistólica do VD se aproximou da significância estatística na análise 

univariada (p< 0,1), porém não apresentou associação significativa com mortalidade 

hospitalar quando testada no modelo multivariado junto com o escore ADHERE. É 

importante ressaltar que a informação sobre a função contrátil do VD usada no 

presente estudo foi apenas qualitativa, baseada geralmente em análise subjetiva, 

sem utilização dos parâmetros ecocardiográficos objetivos atualmente 

recomendados como a excursão sistólica do anel tricúspide, a onda S do anel lateral 

tricúspide ao Doppler tecidual ou a redução fracional de área de VD. 

A presença de padrão restritivo no fluxo mitral foi associada à maior 

mortalidade hospitalar na análise univariada (71% vs. 49%), mas sem alcançar 

significância estatística, talvez pelo número reduzido de casos em que esta 

informação estava disponível (apenas 22,9% dos pacientes incluídos no estudo), o 

que reduz o poder estatístico desta análise podendo resultar em erro do tipo 2 (falso 

negativo). Esta grande proporção de pacientes com função diastólica indeterminada 

foi causada pela elevada prevalência de fibrilação atrial (38%) nestes pacientes, 

também descrita em outros registros de ICD (31% no registro ADHERE), além de um 

número significativo de casos com insuficiência mitral moderada ou grave (60,2%) e 

uso de marcapasso (16,5%), situações onde a análise da função diastólica ao fluxo 

mitral se torna prejudicada.  
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 De qualquer forma, a impossibilidade de analisar a função diastólica em um 

número substancial de pacientes com ICD torna este parâmetro de utilidade limitada 

em um modelo preditivo que pretenda ser abrangente. Novos parâmetros 

ecocardiográficos de função diastólica, fornecidos principalmente pelo Doppler 

tecidual, e informações hemodinâmicas dele derivadas, como a relação E/E’ 

(passíveis de serem obtidas e valorizadas mesmo em pacientes com fibrilação atrial 

e/ou insuficiência mitral), não estavam disponíveis nos laudos ecocardiográficos do 

presente estudo e por isso não foram testadas.  

Insuficiência mitral moderada ou grave também não apresentou associação 

estatisticamente significativa com mortalidade hospitalar. Mais uma vez não foram 

utilizados critérios objetivos de quantificação da regurgitação mitral como vena 

contracta, orifício regurgitante efetivo (ERO) e volume regurgitante, nem de 

avaliação do grau de “tethering” valvar (como área de “tenting”), parâmetros que têm 

mostrado valor prognóstico em estudos prévios de insuficiência cardíaca 

ambulatorial. 

Medidas de remodelação ventricular esquerda derivadas do modo M 

(diâmetros sistólico e diastólico) e a fração de ejeção do VE (geralmente também 

obtida ao modo M) foram outros parâmetros ecocardiográficos sem associação com 

mortalidade hospitalar no presente estudo. A fração de ejeção de VE foi o único 

dado ecocardiográfico dentre as 39 variáveis testadas no registro ADHERE e 

também não foi selecionada para o modelo preditivo final.  

No nosso meio, a fração de ejeção de VE também foi a única variável 

ecocardiográfica analisada no estudo de Barreto et al (2008) em pacientes com ICD, 

já descrito anteriormente e não foi associada à maior mortalidade durante o 

seguimento. Da mesma forma em estudo de VILLACORTA et al, publicado em 2003 

e citado previamente, a fração de encurtamento de VE (correspondente à fração de 

ejeção) não apresentou associação significativa com mortalidade em 170 pacientes 

consecutivos com ICD, sendo que 25,8% dos 155 casos que tinham ECO de boa 

qualidade apresentavam função sistólica preservada.  

Vários estudos têm descrito mortalidade semelhante entre pacientes com ICD 

e FE reduzida versus FE preservada, demonstrando que este parâmetro não é útil 

para prever evolução hospitalar. 
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Revisão da literatura demonstra uma escassez de estudos dedicados a 

identificar preditores ecocardiográficos de mortalidade hospitalar em pacientes com 

ICD não tendo sido encontrado nenhum estudo nacional com este objetivo. 

Nos últimos 10 anos, oito estudos internacionais foram publicados analisando 

o valor prognóstico da PSAP em pacientes com IC, dos quais sete utilizaram coortes 

ambulatoriais (apêndice). Entre os ambulatoriais, alguns demonstraram que a PSAP 

apresentou associação significativa com mortalidade durante o seguimento. 

O único trabalho que avaliou pacientes internados com ICD foi um subestudo 

do ensaio clínico ESCAPE (Evaluation Study of Congestive Heart Failure and 

Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness). Neste estudo a quantificação da 

PSAP foi feita por cateterismo da artéria pulmonar e o desfecho foi mortalidade em 6 

meses, não tendo sido demonstrado associação entre níveis de PSAP e o desfecho. 

Neste trabalho não foi analisada a relação entre PSAP e mortalidade hospitalar, 

talvez pelo número relativamente reduzido de pacientes (n=171), que limitaria o 

poder estatístico para análise de óbitos ocorridos durante a internação. 

Portanto, no nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que avaliou o 

valor prognóstico da PSAP para mortalidade hospitalar em pacientes com ICD. 

A PSAP parece portanto, ser um útil preditor ecocardiográfico de mortalidade 

hospitalar em pacientes com ICD. Embora no presente estudo esta informação só 

tenha sido descrita no laudo em 68,5% dos pacientes, dados da literatura 

demonstram que ela pode ser obtida na quase totalidade dos pacientes com IC, 

desde que efetivamente buscada (Apêndice). A taxa de descrição da PSAP nos 

laudos do presente estudo aumentou ao longo do tempo, provavelmente refletindo a 

renovação do equipamento ecocardiográfico, que ocorreu a partir de 2008, a 

implantação da clínica de IC no HUCFF no final de 2007 e o maior reconhecimento 

por parte da equipe de ecocardiografistas da importância clínica desta informação 

(Figura 13). 

 Em estudo prospectivo em andamento em nossa instituição com avaliação 

ecocardiográfica hemodinâmica pré-alta hospitalar de pacientes com ICD foi 

possível obter medidas da PSAP em todos os 37 pacientes analisados até o 

momento. 
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6.3 VALOR ADICIONAL DA PSAP AO ESCORE ADHERE NA PREDIÇÃO DE 

MORTALIDADE HOSPITALAR 

 

 A adição da PSAP ao modelo logístico do escore ADHERE acrescentou 

modesto incremento da área sob a curva ROC, de 0,62 para 0,70.  

 Estudo publicado no corrente ano por BURSI et al em pacientes com IC 

ambulatorial também demonstrou a melhora na capacidade preditiva do modelo 

prognóstico com a adição da PSAP. O objetivo do estudo foi avaliar se a PSAP 

aferida pelo ECO estava associada à mortalidade e se o acréscimo dessa variável 

ao modelo que incluía variáveis clínicas e ecocardiográficas como sexo, idade, 

índice de comorbidade de Charlson modificado, anemia, FE e função diastólica 

melhoraria sua acurácia.  

 De setembro de 2003 a junho de 2010 foram recrutados 1.049 pacientes. A 

idade média foi de 76 anos±13 anos e 51% eram do sexo feminino. Os pacientes 

realizaram ECO para aferição da PSAP. Hipertensão pulmonar foi definida como 

PSAP acima de 35 mmHg. A mediana da PSAP foi de 48 mmHg e as características 

basais dos pacientes foram examinadas de acordo com os 3 tercis de distribuição da 

PSAP: < 41 mmHg, entre 41 e 54 mmHg e > 54 mmHg. O seguimento foi de 2,7±1,9 

anos e 489 pacientes morreram. Houve uma forte associação entre a PSAP e morte, 

que foi maior no grupo do terceiro tercil, ou seja, quanto maior a PSAP maior o risco 

de mortalidade. O terceiro tercil era composto de uma população idosa, do sexo 

feminino, com FA, classificação pela NYHA elevada e baixo clearance de creatinina. 

O estudo mostrou que não houve interação entre PSAP e FE (p<0,357) e com 

função diastólica (p< 0,589). A adição da PSAP ao modelo prognóstico, através da 

regressão logística resultou num discreto aumento da ASC de 0,704 para 0,742. 

Além disso, a adição da PSAP resultou em um ganho de discriminação de 3,6% e 

uma taxa de reclassificação de 13,5%. Estes resultados, obtido em uma coorte 

ambulatorial, são muito parecidos com os obtidos nos pacientes com ICD da 

presente dissertação. 

 O resultado ainda modesto obtido com a adição da PSAP no modelo logístico 

ADHERE, assim como os obtidos na coorte de derivação e de validação do estudo 

original (com áreas sob a curva inferiores a 0,80) mostram a dificuldade em se 

estimar de forma mais precisa o prognóstico hospitalar de pacientes com ICD. Isso 

provavelmente se deve à natureza extremamente heterogênea destes pacientes. 
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Sob o mesmo diagnóstico de ICD são incluídos pacientes de características 

demográficas, comorbidades, etiologia, modelo fisiopatológico, modelo 

hemodinâmico, tempo de doença e forma de apresentação clínica completamente 

diferente. Analisando apenas a etiologia, são pacientes com cardiopatia isquêmica, 

cardiopatia hipertensiva, cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatias inflamatórias, 

cardiomiopatias infiltrativas, cardiomiopatia hipertrófica, cardiotoxicidade por drogas, 

valvulopatias, entre outras, que apresentam grandes diferenças em vários aspectos 

e um ponto em comum: quadro clínico de ICD. É difícil desenvolver um modelo 

preditivo mais preciso diante de tanta heterogeneidade. 

 No estudo original, além do modelo logístico, o estudo ADHERE construiu 

uma árvore de risco, método de estratificação prático, facilmente aplicável à beira do 

leito e que simplifica a informação da regressão logística. Esse modelo acrescenta, 

mas não substitui a avaliação clínica. 

 Conforme discutido anteriormente, sua aplicação na coorte do presente 

estudo resultou em discriminação insatisfatória no risco de mortalidade hospitalar. 

Na análise de cada nó da árvore foi possível identificar que a discriminação era mais 

deficiente na etapa definida pelo nível de creatinina, que resultava em 2 grupos com 

mortalidade semelhantes embora, de forma paradoxal, um pouco mais elevada nos 

pacientes com creatinina inferior.  

De certa forma é de se estranhar que ureia e creatinina sejam utilizadas em 

etapas diferentes de uma mesma árvore de risco, já que são duas variáveis 

colineares que fornecem essencialmente a mesma informação. É importante 

ressaltar que, embora derivados da mesma população, o modelo preditivo logístico e 

a árvore de risco do estudo ADHERE não são compostos pelas mesmas variáveis 

prognósticas. A creatinina não faz parte de modelo logístico, que apresenta em seu 

lugar a idade, que por sua vez não compõe a árvore de risco.   

Ao incluirmos a PSAP na árvore de risco do ADHERE, ela foi capaz de 

discriminar muito bem os pacientes em dois nós. No segundo nó da árvore original, 

composto por pacientes com BUN ≥ 43mg/dl e PAS ≥ 115 mmHg, classificados 

originalmente como de risco moderado, a utilização da PSAP no ponto de corte de 

51 mmHg (definido pela curva ROC) permitiu discriminar 2 grupos de risco bem 

diferentes: um com mortalidade de 3,9% e outro 12,2%. 

E no terceiro nó da árvore original a substituição da creatinina pela PSAP, no 

mesmo ponto de corte, foi novamente possível discriminar 2 grupos de mortalidade 
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bem distintas (18% vs. 8%), ao contrário do obtido com o uso da creatinina na árvore 

original. 

Em todo modelo prognóstico é fundamental, além da acurácia preditiva, que 

as variáveis sejam facilmente obtidas e disponíveis. O ECO é um método 

diagnóstico amplamente disponível e a sua utilização em pacientes com ICD é uma 

recomendação classe I de todas as diretrizes existentes. A sua realização em 

pacientes com ICD é considerado um critério de qualidade no atendimento. Desta 

forma faz parte do manuseio do paciente com ICD a realização de um ECO, que, 

conforme dito anteriormente, pode fornecer informação precisa da PSAP na quase 

totalidade dos pacientes, desde que esta informação seja efetivamente buscada pelo 

ecocardiografistas. 
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 O estudo foi realizado em um único centro, expressando a realidade regional, 

e por ser tratar de um estudo retrospectivo, as variáveis citadas foram consideradas 

presentes quando descritas no prontuário e consideradas ausentes quando não 

referidas. 

 Os dados são provenientes de um registro, não há possibilidade de controle 

rigoroso da metodologia, da coleta de dados, da sua confiabilidade. Na realidade, os 

registros espelham o mundo real, diferente do observado nos ensaios clínicos, no 

qual é possível um controle mais rigoroso da metodologia. 

 No presente estudo, utilizou-se a mesma metodologia do registro ADHERE, 

cujos dados são organizados por hospitalizações e não por pacientes individuais, 

portanto, as análises da coorte podem conter múltiplas admissões para um mesmo 

paciente. Entretanto, esse dado provavelmente não influenciou nos resultados do 

estudo porque cada parâmetro de desfecho, níveis de PAS, PAD, ureia e creatinina 

são específicos para cada episódio individual de hospitalização. 

 O prontuário eletrônico não foi implantado no serviço de emergência, 

dificultando a coleta de dados da admissão dos pacientes, portanto os sinais vitais e 

exames laboratoriais basais referem-se aos da admissão nas unidades de 

internação. 

 Os pacientes incluídos no presente estudo fazem parte de uma população 

maior de pacientes consecutivos internados com ICD (n=634) no HUCFF, dos quais 

uma parcela significativa (n=217) foi excluída por não ter realizado ECO durante a 

internação, o que poderia ter causado um viés (de seleção) no estudo. Para avaliar 

esta possibilidade, foi realizada uma análise comparativa entre a população que 

realizou ECO e a excluída do estudo (n=217), em relação às variáveis utilizadas 

para o cálculo do escore ADHERE e em relação à mortalidade, não sendo 

demonstrada nenhuma diferença significativa. 

 O ECO, considerado um exame operador dependente, foi realizado por 

diferentes ecocardiografistas, entretanto oriundos de um Hospital Universitário, com 

experiência no método, formando uma equipe semelhante que adota as 

recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia. Embora a ausência de 

critérios padronizados e de avaliação da qualidade das medidas realizadas se 

constitua em limitação metodológica do estudo, pode-se considerar que os seus 
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resultados refletem a prática da ecocardiografia do dia a dia de um Hospital 

Universitário. 

 Outro fator limitante foi o que o ECO não foi realizado de forma rotineira no 

momento da admissão do paciente ao hospital e a PSAP é um parâmetro 

hemodinâmico que reconhecidamente pode variar com o tratamento da ICD. A 

mediana de realização do exame foi de 7 dias, provavelmente devido a uma série de 

fatores como o pequeno número de aparelhos, suas disponibilidades nos setores 

pela estrutura física do hospital e a gravidade do paciente que impede sua 

locomoção ao setor de ecocardiografia. Para analisar a possível influência do tempo 

de realização do ECO nos resultados obtidos foram realizadas análises que 

demonstraram não haver correlação entre o tempo de realização do ECO e a PSAP 

e que o valor prognóstico da PSAP persiste independente do tempo de realização do 

ECO. 
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8. CONCLUSÕES: 

 

 O escore ADHERE foi aplicado pela primeira vez em um estudo nacional, 

demonstrando desempenho inferior ao do estudo original, considerado não 

satisfatório na prática clínica. 

 O parâmetro PSAP foi considerado como única variável adicional 

independente ao escore ADHERE, acrescentando um modesto aumento na acurácia 

do modelo de predição de morte hospitalar. 

 A capacidade de prever morte nos pacientes com ICD ainda é limitada, 

mesmo com a inclusão de parâmetros ecocardiográficos, portanto, se faz necessário 

buscar novos modelos que se apliquem a este grupo tão heterogêneo de pacientes. 
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Apêndice: Estudos relacionados à PSAP de 2000 a 2010 
PSAP – pressão sistólica de artéria pulmonar; IC – insuficiência cardíaca; TRC – terapia de ressincronização cardíaca; ECO – ecodopplercardiograma;  
FE* – fração de ejeção (%) 

 
Autor n Ano Desenho Definição de IC FE* % com PSAP 

aferida 
População 

Damy T. (2010) 1380 
2001 

a 
2008 

Referências consecutivas 
a clínicas e IC 

Framingham 
26%FE>45 
74%FE<45 

40%FE>45 
26%FE<45 

Ambulatorial 

Adhyapak SM. 
(2010) 

147 
2004 

a 
2007 

Pacientes de IC com ECO 
seriado 

Clínico FE média de 39 100% Ambulatorial 

Khush KK. 
(2009) 

171 
2000 

a 
2003 

Subestudo do ESCAPE 
trial 

Clínico FE ≤30 100% Hospitalar 

Kjaergaad J. 
(2007) 

1022 
2001 

a 
2004 

Subestudo de pacientes 
selecionados para trial 

(ECHOS) 
Clínico 24%FEP 38% Ambulatorial 

Grigioni F. 
(2006) 

196 
1996 

a 
2003 

Series de ECO Clínico FE média de 27 100% Ambulatorial 

Ghio S. (2001) 377 
1992 

a 
1998 

Pacientes consecutivos 
referenciados para manejo 

de IC 
Clínico FE< 35 100% Ambulatorial 

Lam CS. (2009) 244 
2003 

a 
2005 

Pacientes de IC da 
comunidade 

Framingham FE≥50 83% Ambulatorial 

Shalaby A. 
(2008) 

270 
2004 

a 
2005 

Series ecocardiográficas 
de pacientes com IC 
submetidos à TRC 

Clínico Não aferida 79% Ambulatorial 


