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Resumo 
 

Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é um problema major de saúde pública, justificando-

se assim, a reunião de todos os estudos e esforços realizados com o objetivo de aprimorar o 

tratamento existente, aprofundar conhecimentos sobre metodologias recentes, bem como idealizar 

novos procedimentos de abordagem da IC. 

 Objectivos: Proceder a uma revisão bibliográfica sobre o tratamento da insuficiência cardíaca, 

fundamentalmente sobre o uso de dispositivos eletrónicos e mecânicos, tipos e caraterísticas, 

indicações e contra-indicações, durabilidade e complicações.  

 Material e Métodos: O trabalho aqui apresentado teve por base a revisão da literatura em 

língua Inglesa acerca do tema “Tratamento da Insuficiência Cardíaca – métodos eletrónicos e 

mecânicos”, servindo-se dos motores de busca da Pubmed e Science Direct. 

 Conclusão: A abordagem terapêutica da IC está em contínua expansão. Com o crescente 

conhecimento da fisiopatologia por detrás da IC, surgiram os dispositivos elétricos e mecânicos que 

têm obtido resultados satisfatórios e encorajadores, principalmente para pacientes com IC avançada. 

No entanto, o tratamento gold-standard, nestes casos, continua a ser o transplante cardíaco. Com o 

crescente número de candidatos comparativamente à falta de dadores, fundamenta-se a procura de 

terapêuticas alternativas. Como exemplos temos: o coração total artificial, a terapia celular com stem 

cells e a xenotransplantação. 

Palavras-chave 
 

 Insuficiência cardíaca, Cardiodesfibrilhador implantável, Pacemaker biventricular, Balão intra-

aórtico, Membrana extracorpórea de oxigenação, LVAD. 
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Abstract 
 

Introduction:  Heart failure (HF) is a major problem of public health, thus deserving, the 

meeting of all the studies and efforts with the aim of improving the existing treatment, deepen 

knowledge about recent methodologies, as well as constructing new procedures of approach of the 

HF. 

 Objectives: to review literature on the treatment of heart failure, essentially on the use of 

electronic and mechanical devices, types and characteristics, indications and contraindications, 

durability and complications. 

 Material and Methods: The work presented here was based on a review of the literature in 

the English language about the theme "treatment of heart failure - electronic and mechanical 

devices", using the search engines of Pubmed and Science Direct. 

 Conclusion: The therapeutic approach of HF is in continual expansion. With the growing 

knowledge of the pathophysiology behind HF, electronic and mechanical devices have appeared and 

they have achieved satisfactory and encouraging results, especially for patients with end-stage HF. 

However, the gold standard treatment, in these cases, continues to be the heart transplant. The 

increasing number of candidates in comparison to the lack of donors, demands the research of 

alternative therapies, as for example,total artificial heart, cell therapy with stem cells and 

xenotransplantation. 

 

Key words 
 

 Heart Failure, Implantable Cardioverter Defibrillator, Biventricular pacemaker, Intra-aortic 

balloon , Extracorporeal membrane oxygenation, LVAD. 
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Introdução 
 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é um problema major de saúde pública, justificando-se assim, a 

reunião de todos os estudos e esforços realizados com o objetivo de aprimorar o tratamento 

existente, aprofundar conhecimentos sobre metodologias recentes, bem como idealizar novos 

procedimentos de abordagem da IC. 

São muitos os estudos que têm como objetivo a obtenção de uma definição concreta de IC, a 

fim de aperfeiçoar os dados epidemiológicos, otimizar os meios complementares de diagnóstico bem 

como aumentar a eficácia do seu tratamento. Foram elaboradas muitas definições para a IC ao longo 

dos últimos anos, mas não existe uma que seja universal e consensual.  

A IC está descrita como tendo uma alta mortalidade, elevado número de hospitalizações, 

qualidade de vida precária, múltiplas co-morbilidades e um plano terapêutico complexo1. 

É um síndrome caraterizado por ter como sinais e sintomas, a dispneia de esforço ou em 

repouso, astenia; taquicardia, taquipneia, edema pulmonar (crepitações na auscultação pulmonar), 

edemas periféricos e hepatomegalia (sinais de retenção de fluidos); e alterações funcionais e 

morfológicas do coração em repouso, destacando-se a cardiomegalia, presença do terceiro som 

cardíaco (S3), sopros, anomalias no ecocardiograma e aumento da concentração plasmática do 

peptídeo natriurético (BNP e/ou NT-pro-BNP)2. 

A IC tem um impacto mundial, estimando-se que cerca de 16 milhões de pessoas tenham 

este síndrome. A prevalência da IC em Portugal é de 4,36%3. Mais de 2% da população Americana é 

afetada por IC (2006: 5,7 milhões de pessoas com IC e cerca de 300000 morte/ano por IC) 4,5. Na 

Austrália o figurino é idêntico com mais de 10% da população com mais de 65 anos de idade afetadas 

por IC6. A prevalência aumenta com a idade, nomeadamente a partir dos 75 anos, em que esta passa 

para 10% a 20%. Em Portugal a prevalência da IC aumenta também com a idade sendo de 12 a 16% 

em indivíduos com mais de 70 anos de idade3. 
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A Sociedade Europeia de Cardiologia integra sociedades científicas de 51 países que 

representam mais de 900 milhões de habitantes e estima-se que existam mais de 15 milhões de 

pessoas com IC. A prevalência de disfunção ventricular esquerda assintomática é similar à da 

disfunção sintomática, isto é, cerca de 4%. 

Em idades mais jovens a IC ocorre predominantemente nos homens visto que a causa mais 

comum, doença coronária, prevalece nesta faixa etária e sexo. Tardiamente, a prevalência é 

semelhante entre os sexos. 

Globalmente, a prevalência tem vindo a aumentar, devido ao envelhecimento da população 

geral, ao aumento da sobrevida dos pacientes com eventos da doença coronária e ao sucesso da 

prevenção nos cuidados de saúde primária nos pacientes de alto risco7,8,9. 

Segundo o registo nacional de SCA, que incluiu 22482 doentes desde 1 de Janeiro de 2002 

até 31 de Dezembro de 2008, 45,4% dos doentes tiveram enfarte agudo do miocárdio (EAM) com 

supradesnivelamento de ST, 41,4% EAM sem supradesnivelamento de ST e 13,1% angina instável10. A 

disfunção sistólica do ventrículo esquerdo (DSVE) é uma complicação frequente e grave do enfarte 

agudo do miocárdio (EAM). Estima-se que complique entre 25 a 60 % de todos os EAM, dependendo 

da definição de disfunção usada11,12,13. 

Prevê-se um aumento de 50% na prevalência da IC nos próximos 20 anos14. Relativamente à 

incidência, esta tem sido mais difícil de estimar e, segundo Farwell et al, é de 5 casos em 1000 por 

ano. Outros autores referem uma incidência de  0,9 a 2,2 casos por 1000 indivíduos por ano em 

mulheres com idades compreendidas entre 45-74 anos e de 1,6 a 4,6 casos por 1000 indivíduos por 

ano em homens na mesma faixa etária. A incidência aumenta rapidamente com a idade; por ano, 1% 

dos homens com mais de 75 anos desenvolve IC e acima dos 85 anos de idade quase 2%15. 

Muitos indivíduos após uma agressão ao miocárdio desenvolvem uma disfunção sistólica 

assintomática do VE que tem um risco associado 3 a 8 vezes maior de progredir para IC sintomática; 

no estudo SOLVD, 15,8% de indivíduos com disfunção do VE assintomática morreram dentro de 37 

meses (90% de causas cardiovasculares); 56% das mortes ocorrem sem IC sintomática16. 
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O prognóstico da IC sintomática é sombrio. A mortalidade da IC é particularmente elevada, 

i.e de 50% aos 2 anos. Esta taxa de mortalidade equipara-se no sexo masculino, ao prognóstico de 

carcinoma colorretal recentemente diagnosticado e, no feminino, ao do cancro do ovário. A taxa de 

sobrevivência aos 5 anos da população em geral foi de 93%, comparada com 58% nos doentes com 

diagnóstico de disfunção sistólica assintomática do ventrículo esquerdo e 58% naqueles com 

diagnóstico de insuficiência cardíaca. O tempo médio de sobrevivência desde o diagnóstico de 

insuficiência cardíaca é de 7 anos e 7 meses. O risco estimado de mortalidade é de 8-9% por ano15. 

Apesar dos inequívocos avanços no tratamento da IC, 50% dos doentes estão mortos dentro 

de 4 anos e mais de 50% dos doentes com IC classe IV da NYHA estão mortos dentro de um ano. 45% 

dos doentes internados por IC morrem ou são readmitidos no hospital ao fim de um ano. A IC 

associa-se a morbilidade significativa e leva normalmente a internamentos prolongados (uma média 

de 11 dias na Europa), a readmissões hospitalares frequentes (cerca de 25% dos doentes são re-

internados dentro de 1 ano). No Reino Unido, a IC é responsável por 4,9% dos internamentos 

hospitalares o que permite estimar 120000 admissões hospitalares por ano. A IC é responsável por 

2% dos gastos orçamentais com a saúde naquele país estimando-se uma despesa anual de 26 

milhões de Euros por milhão de habitantes (na Alemanha é de 37 milhões, em França de 39 milhões 

e nos EUA de 70 milhões de Euros). O custo médio de cada internamento na Europa é de 10000 

Euros15. 

A terapêutica farmacológica atual parece ter esgotado o limite dos seus benefícios. Entre o 

tratamento com melhores resultados a nível de qualidade e de sobrevida, a médio, longo-prazo, para 

doentes com IC terminal, a transplantação cardíaca, outras estratégias alternativas podem ser 

implementadas, quer como medidas temporárias quer como atitudes terapêuticas definitivas. 
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Tipos de insuficiência cardíaca 

 (aguda e crónica; sistólica e com fração de ejeção preservada) 

  

 No que se refere aos tipos de IC que os pacientes podem apresentar clinicamente, existem 

várias classificações, sendo os termos mais utilizados e com um maior impacto na prática clínica os 

de IC sistólica ou diastólica (com fração de ejeção preservada) e IC aguda ou crónica. 

 A respeito da distinção entre IC sistólica e diastólica esta é deveras arbitrária. Pacientes com 

IC diastólica tem sintomas e/ou sinais de IC e uma fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE > 40-

50%) preservada2. Não há consenso no valor cut-off referente a fração de ejeção preservada. Existem 

outros termos usados para denominar a IC diastólica, tais como IC diastólica com fração ejeção 

preservada, IC diastólica com fração ejeção normal e IC com fração sistólica preservada.  

 Há evidência que a maior parte dos pacientes apresentam as duas formas de disfunção, não 

sendo, em muitos casos, consideradas entidades diferenciadas17. 

 Preferencialmente, na prática clínica, utilizam-se as denominações de IC aguda ou IC crónica. 

Existem dois subtipos de IC aguda: a “de novo” e a “crónica agudizada”18. Quando um indivíduo sofre 

abruptamente um evento cardiovascular sem história prévia do mesmo, com compromisso 

anatómico e funcional do coração como exemplo paradigmático, o EAM, sem dar tempo aos 

mecanismos compensatórios para atuarem, aparecendo rapidamente sinais e sintomas de congestão 

e hipoperfusão, está instalado um quadro de IC aguda “de novo”. A etiologia mais frequentemente 

observada na IC aguda é a doença das coronárias (60 a 70% dos doentes)19.Com a manutenção e 

progressivo agravamento da disfunção ventricular na situação descrita ou nos doentes com 

cardiopatia hipertensiva, valvular, congénita ou de outra índole, vai-se instalando um quadro de IC 

crónica com episódios de descompensação (IC aguda “crónica agudizada”)20. Esta é a forma de 

apresentação mais comum, responsável por 80% das admissões hospitalares por IC2. 

 Em termos de classificação, a que é apresentada pela New York Heart Association (NYHA) 

baseada nos sintomas e capacidade de exercício do indivíduo (classe I – dispneia e fadiga para 
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grandes esforços; II – sintomas para médios esforços; III –sintomas para pequenos esforços; IV – 

sintomas em repouso), também mostrou ser de grande relevância clínica para melhor caraterização 

da situação do paciente e tem sido empregue de forma rotineira em estudos clínicos. 

Diagnóstico 
 

 Apesar de ser uma patologia muito frequente, o seu diagnóstico não é tão simples como 

seria de esperar. Apresenta sinais e sintomas que podem estar presentes noutros síndromes, sendo 

necessário uma boa interpretação dos mesmos e exclusão de outros possíveis diagnósticos. 

Naturalmente, o diagnóstico de um paciente que tenha manifestações de uma IC moderada a grave 

torna-se mais claro do que quando esta se apresenta ligeira ou mesmo assintomática. 

 A história clínica e o exame físico são instrumentos essenciais para a sua deteção. É 

fundamental que estes sejam o mais detalhado possível. Deverá ser investigado na história clínica a 

presença de fatores de risco cardiovasculares, antecedentes patológicos, estilo de vida (alimentação, 

tabaco, álcool, medicação, drogas e exercício físico) e antecedentes familiares de doença 

cardiovascular. Dispneia, astenia e edemas periféricos são sintomas e sinais que frequentemente 

estão presentes mas o seu significado é pouco específico20,21. 

 No exame físico, a observação do estado geral do paciente, dos sinais vitais, da turgescência 

jugular, a auscultação cardíaca e pulmonar e a palpação abdominal são procedimentos obrigatórios.  

 Na tabela 1 podem ver-se os critérios para diagnóstico de IC segundo as propostas de vários 

autores. 
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Tabela 1. Critérios de diagnóstico da IC. 

Framingham Boston Sociedade Europeia de 

Cardiologia 

Critérios Major 

Dispneia paroxística noturna ou 

ortopneia 

Turgescência venosa jugular 

Crepitações 

Cardiomegalia 

Edema agudo do pulmão 

Terceiro som (S3) 

Pressão venosa aumentada≥16cm H2O 

Refluxo hepatojugular 

 

Critérios Minor 

Edema peri-maleolar 

Tosse noturna 

Dispneia de esforço 

Hepatomegalia 

Derrame pleural 

Capacidade vital diminuída em 1/3 

Taquicardia ≥120bpm 

 

Diagnóstico de IC 

2 critérios major 

1 critério major e 2 critérios minor 

 

Categoria I – História 

Dispneia em repouso – 4 pts 

Ortopneia – 4pts 

Dispneia paroxística noturna – 3 pts 

Dispneia em plano – 2pts 

Dispneia em plano inclinado – 1pt 

 

Categoria II – Exame físico 

Anomalia de frequência cardíaca –   1-

2 pts 

Pressão venosa jugular aumentada –        

1-2 pts 

Crepitações – 1-2 pts 

Sibilos – 3 pts 

S3 presente – 3 pts 

 

Categoria III – Raio-X torácico 

Edema pulmonar alveolar – 4pts 

Edema pulmonar intersticial – 3pts 

Derrames pleurais bilaterais – 3pts 

Índice cardiotorácico ≥0,5 – 3pts 

Redistribuição do fluxo sangue nos 

ápices – 2 pts 

 

Diagnóstico de IC 

Definitivo – 8-12 pts 

Provável – 5-7pts 

Improvável – ≤4pts 

 

1 – Sintomas de IC (em 

repouso ou durante o 

exercício). 

 

2 – Evidência de disfunção 

cardíaca (em repouso) 

 

3 – Resposta à terapêutica de 

IC (quando o diagnóstico é 

duvidoso) 

 

 

 

Diagnóstico de IC 

 

Os critérios 1 e 2 têm de ser, 

obrigatoriamente, positivos. 

Retirado e adaptado de Roger (2010)22. 

 Realizados a história clínica e o exame físico, quando estes criam fortes indícios de suspeita 

clínica de IC, o diagnóstico terá de ser confirmado, como se pode ver na tabela 1 segundo as 

recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia2 com a demonstração da disfunção sistólica e 

ou diastólica do coração (“evidência de disfunção cardíaca em repouso” e presença de sintomas em 

repouso ou durante o exercício). A ecocardiografia tem a primazia na documentação da disfunção 

cardíaca porque é o mais disponível, mais acessível, com mais operadores treinados, com critérios de 

diagnóstico mais uniformizados e com uma melhor relação custo-eficácia. A função sistólica do 
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ventrículo esquerdo (FSVE) pode ser avaliada por diversos métodos invasivos e não invasivos, mas a 

ecocardiografia 2D continua a ser o mais largamente utilizado. Neste método a FSVE é normalmente 

avaliada a partir da estimativa da fração de ejeção do ventrículo esquerdo em repouso (FEVE), 

aquilatada qualitativamente por inspeção visual da função global e regional ou quantitativamente, 

usando assunções geométricas quanto à forma do ventrículo esquerdo. Para além da avaliação da 

FEVE, a ecocardiografia 2D permite também detetar outras anomalias associadas a um pior 

prognóstico como a disfunção diastólica, o envolvimento concomitante do ventrículo direito, o 

aumento dos volumes auricular e ventriculares esquerdos e a insuficiência mitral23. No entanto, é 

importante que se realizem outros exames complementares, nomeadamente: o eletrocardiograma 

(ECG), um exame importante no diagnóstico e prognóstico (se o ECG é completamente normal, o 

diagnóstico de IC, principalmente com disfunção sistólica, é muito improvável);  a Telerradiografia do 

tórax sendo possível observar, se presentes, cardiomegalia, congestão pulmonar e derrame pleural; 

análises laboratoriais como o hemograma, testes bioquímicos (função hepática, função renal, 

eletrólitos) e urina tipo II. 
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Tratamento (farmacológico e não farmacológico) 
 

 Estabelecido o diagnóstico de IC sistólica, a prioridade será iniciar o tratamento com o intuito 

de minimizar os danos que advêm da patologia. Este pode ser farmacológico e não farmacológico, 

nomeadamente, numa fase mais avançada do síndrome, a implantação de dispositivos eletrónicos 

e/ou mecânicos que irão ser abordados, mais adiante, neste trabalho. O tratamento farmacológico 

da IC sistólica instituído na prática clínica contempla o uso associado de fármacos de várias classes, 

uns que aumentam a sobrevida, (inibidores da enzima de conversão da angiotensina, β-

bloqueadores, antagonistas da aldosterona, e antagonistas dos recetores da angiotensina) e outros 

que melhoram a sintomatologia mas que não prolongam a vida (digitálicos e diuréticos que não os 

antagonistas da aldosterona). 

 Relativamente à IC com fração de ejeção preservada, ainda não há nenhum tratamento que 

tenha evidenciado diminuição da morbilidade e mortalidade. Os diuréticos controlam os níveis de 

sódio e a retenção de água e aliviam a dispneia. Dois estudos com 30 pacientes cada, mostraram que 

o controlo da frequência cardíaca pelo verapamil poderá melhorar a capacidade de exercício e 

sintomas nestes pacientes2. 

 Nos casos de IC sistólica em que haja persistência da sintomatologia, deve analisar-se a 

situação, ponderando a associação de outros fármacos, digoxina, antagonistas da aldosterona, 

hidralazina, nitratos, a implantação de dispositivos mecânicos e/ou eletrónicos ou mesmo a 

realização de transplante cardíaco2,7-9,14,17,18. 

 Apesar dos avanços na avaliação e tratamento da IC, o prognóstico, como já afirmado 

previamente, continua a ser muito reservado e a IC continua com elevada mortalidade. Vários 

estudos indicam que 30 a 40% dos pacientes morrem 1 ano após o diagnóstico, e 60 a 70% no prazo 

de 5 anos, por agravamento da IC ou morte súbita. No entanto, existem muitas variáveis que podem 

afetar o prognóstico do paciente, como sejam a idade, a etiologia da IC (pior prognóstico para os 

doentes com cardiopatia induzida pelas antraciclinas, pelas doenças infiltrativas do miocárdio, como 
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por exemplo a amiloidose, e pela infeção VIH), as comorbilidades, sendo assim difícil de prever o 

desfecho para cada situação2.  

Como já amplamente mencionado, o prognóstico sombrio da IC foi melhorado com a introdução de 

fármacos que bloqueiam a ativação neurohumoral, nomeadamente, os IECA, os bloqueadores beta e 

os antagonistas da aldosterona. A título ilustrativo, para salvar uma vida o IECA enalapril tem que ser 

usado em 77 doentes com IC (Number Needed to Treat - NNT=77), os bloqueadores beta bisoprolol 

em 23 (NNT: 23), carvedilol em 14 e o metoprolol em 26, e o antagonista da aldosterona, a 

espironolactona em 14 doentes com IC (NNT=14). O nebivolol e a eplerenona também aumentam a 

sobrevida dos doentes com IC sistólica. O prognóstico da IC melhorou claramente com a 

transplantação cardíaca após a introdução de novos imunossupressores como sejam a ciclosporina, o 

tacrolimus, o sirolimus e o everolimus. A terapia celular tem surgido como uma das modalidades que 

pretende restaurar, parcial ou globalmente, a capacidade contrátil do miocárdio, sobretudo num 

período pós-enfarte do miocárdio (têm sido realizados diversos ensaios clínicos com células 

estaminais de várias proveniências – da medula óssea, do mesênquima, residentes no miocárdio, 

endoteliais, “induced pluripotent stem cells” originárias de células adultas como os fibroblastos, que 

se desdiferenciam em stem cells, e depois são orientadas na diferenciação em cardiomiócitos por 

fatores de crescimento diversos). No entanto, várias lacunas, como por exemplo, questões de 

eficácia real e de segurança, que carecem de maior demonstração, têm ensombrado o seu uso numa 

relação benefício-risco ainda questionável. Os resultados de vários ensaios clínicos com células 

estaminais de várias proveniências, com número muito variável de células, e administradas por vias 

diferentes (por exemplo, por via intracoronária, intramiocárdica ou intravenosa periférica) têm 

mostrado resultados equívocos mas que no geral apontam para um aumento da fração de ejeção do 

VE. No entanto, nenhum resultado favorável ao aumento da sobrevida tem sido associado à 

terapêutica celular que aguarda, neste contexto, avanços mais significativos que poderão vir a ser 

alcançados a breve prazo com a bioengenharia ao serviço da restituição substitutiva tecidular morfo-

funcional completa. Até esses dias “de um admirável mundo novo – uma célula e um orgão dela 
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derivado com todas as capacidades similares às do primeiro órgão perdido – sem haver problemas 

imunogénicos ou relacionados com a terapêutica imunossupressora, os dispositivos eletrónicos e/ou 

os dispositivos mecânicos irão prolongar a vida dos doentes com IC com a qualidade mínima 

indispensável, perspetivando uma terapêutica mais definitiva, que na atualidade reverte em nome 

do transplante cardíaco alogénico.  

O transplante cardíaco é ainda hoje o método gold standard do tratamento da IC. Em comparação 

com o tratamento utilizado na IC convencional a transplantação cardíaca (TC) permite uma melhoria 

significativa na qualidade de vida e um aumento da taxa de sobrevida sendo de 90% no primeiro ano 

e de 80% aos 3 anos após TC24. 

 Para muitos doentes com IC e com prognóstico reservado a terapêutica farmacológica 

complementada com uma terapêutica alicerçada no uso de dispositivos eletrónicos e/ou mecânicos, 

quer como estratégia “life saving” quer ainda como ponte para o transplante cardíaca ou mesmo 

como estratégia mais permanente, veio melhorar significativamente a qualidade de vida e o 

prognóstico de um número considerável de doentes com IC avançada.  
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Objetivos 
 

 Pretende-se, no presente trabalho, proceder a uma revisão bibliográfica sobre o tratamento 

da insuficiência cardíaca, fundamentalmente sobre o uso de dispositivos eletrónicos e mecânicos, 

tipos e caraterísticas, indicações e contra-indicações, durabilidade e complicações.  

 

Material e métodos 
 

 O trabalho aqui apresentado teve por base a revisão da literatura em língua Inglesa acerca do 

tema “Tratamento da Insuficiência Cardíaca – dispositivos eletrónicos e mecânicos”, servindo-se dos 

motores de busca da Pubmed e Science Direct para identificação dos artigos publicados na referida 

área, de livros e revistas indexadas. Foram, então, utilizadas as seguintes expressões de pesquisa: 

“heart failure”, “definition of heart failure”, “epidemiology of heart failure”, “heart failure diagnosis”, 

“heart failure prognosis”, “heart failure treatment”, “Cardiac resynchronization therapy”, “heart 

devices”, “biventricular pacing”, “biventricular pacemaker”, “implantable cardioverter defibrillator”, 

“ICD” “Left ventricular assist device”, “LVAD”, “intra- aortic balloon pump”, “ECMO”, “Extracorporeal 

membrane oxygenation”, “total artificial heart”. 

 Inicialmente foram selecionados os artigos publicados no ano 2000 e posteriores com base 

no fator de impacto. As referências bibliográficas com datação anterior ao ano 2000 foram 

selecionadas por necessidade de aprofundamento de matérias citadas nos artigos inicialmente 

pesquisados e com elevado fator de impacto.    
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Tratamento não farmacológico 
 

Dispositivos eletrónicos 
 

 Cerca de 50% dos doentes com IC têm morte súbita relacionada com arritmias ventriculares. 

Entre 25 a 33% dos doentes com IC tem um aumento substancial da duração do QRS que é uma 

marca da atividade elétrica anormal do VE, causando contração assíncrona, esvaziamento ventricular 

menos eficaz e frequentemente insuficiência mitral2. 

 Na tabela 2 pode ver-se as principais recomendações para a implantação de dispositivos 

eletrónicos em doentes com IC. 

 

Tabela 2. Recomendações para a implantação de dispositivos eletrónicos em doentes com IC. 

 Classe Nível de Evidência 

CDI   

História de paragem cardiovascular I A 

Etiologia isquémica e episódio de EAM > 40 dias  I A 

Etiologia não isquémica  I B 

TRC  

NYHA Classe III/IV e QRS> 120 ms I A 

Melhorar sintomas/reduzir nº de hospitalizações I A 

Reduzir mortalidade I A 

Classe I: evidência e/ou consenso geral de que determinado tratamento ou procedimento é benéfico, útil e 

eficaz; Nível de Evidência A: informação recolhida a partir de vários ensaios clínicos aleatorizados ou meta-

análises; B: informação recolhida de um único ensaio clínico aleatorizado ou estudos alargados não 

aleatorizados.  

Retirado e adaptado de Dickstein et al2. 
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Cardiodesfibrilhador implantável (CDI) 

 

 A terapêutica com CDI como prevenção secundária está recomendada para pacientes que 

sobreviveram a episódio de fibrilhação ventricular e pacientes com TV documentada 

hemodinamicamente instável ou TV com síncope, com FEVE ≤40%, com medicação otimizada, e com 

boa expectativa de sobrevida em bom estado funcional ao fim de um ano (Classe I, Nível de Evidência 

A). Como prevenção primária está evidenciada uma redução da mortalidade, e portanto 

recomendada a sua implantação, nos pacientes com disfunção ventricular esquerda relacionada com 

episódio prévio de EAM, com 40 dias pós-EAM, com FEVE≤35%, em classe funcional da NYHA classe 

II/III, com medicação otimizada, e com boa expectativa de sobrevida em bom estado funcional ao fim 

de um ano (Classe I, Nível de Evidência A). Por fim, esta terapêutica está também indicada como 

prevenção primária com evidência de redução da mortalidade em pacientes com cardiomiopatia de 

etiologia não-isquémica, FEVE≤35%, NYHA classe II/III, com medicação otimizada, e com boa 

expectativa de sobrevida ao fim de um ano (Classe I, Nível de Evidência  B)2.  
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Terapêutica de ressincronização, Pacemaker biventricular (PB) – TRC 

Função Cardiodesfibrilhador implantável TRC-D; Função pacemaker TRC-P 

Figura .1 – Pacemaker biventricular, retirado e adaptado de http://www.fda.gov/MedicalDevices  

 

 O coração pode ter problemas de contractilidade das câmaras cardíacas por alteração da 

condução elétrica, com diminuição inerente e significativa do débito cardíaco, ou por perda da 

sincronização aurículo-ventricular (BAV do 2º ou 3º grau) ou por perda de sincronização ventricular 

(por exemplo, por bloqueio completo do ramo esquerdo), tornando-o assim incapaz de bombear 

corretamente o sangue face às necessidades orgânicas e diminuíndo dessa forma a qualidade e a 

quantidade de “vida”. Para fazer face a este problema houve a necessidade de desenvolver 

dispositivos capazes de detetar e colmatar estas alterações, surgindo assim o pacemaker, o CDI, o 

pacemaker biventricular (Figura 1) ou uma combinação desses módulos eletrónicos. 

 Nesta secção serão abordados os dispositivos eletrónicos, como os usados na terapia de 

ressincronização cardíaca (TRC), citando as diferentes recomendações da TRC com função de 

pacemaker biventricular (PB) (TRC-P) e da TRC com função desfibrilhadora (TRC-D) segundo os 

resultados dos estudos mais recentes. 

 Vários estudos avaliaram o benefício da TRC e envolveram desde 41 a 1800 doentes, 

outcomes diferentes e um follow-up que variou de 6meses a 2,4 anos. No que se refere aos 

indivíduos assintomáticos com disfunção sistólica do VE ou aos doentes com sintomas ligeiros ou 

moderados, i.e. com IC classe I ou II da NYHA, respetivamente, com duração do complexo QRS 
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aumentado e uma FEVE deprimida, foram conduzidos 2 estudos recentes, MADIT-CRT25 e REVERSE26 

com o objetivo de avaliar o papel da TRC em pacientes com medicação otimizada. 

 No estudo MADIT-CRT25, participaram 1820 pacientes, 15% tinham IC classe I da NYHA de 

etiologia isquémica, 84% IC II da NYHA de várias etiologias, mas com FEVE ≤ 30%, com duração do 

QRS ≥ 130 ms e ritmo sinusal. Com esquema aleatório de 2:3, 781 receberam CDI e 

1089 TRC-D. Ao fim de cerca de 2 anos de follow up, o risco relativo de morte por qualquer causa 

teve uma diminuição de 34% no grupo com TRC-D. Este valor foi beneficiado, em parte, pela redução 

de 41% da sintomatologia da IC. A mortalidade anual de 3%, foi semelhante em ambos os grupos. 

 O REVERSE26 reuniu 610 pacientes, 18% NHYA I e 82% NHYA II, FEVE ≤ 40%, QRS ≥ 120 ms e 

ritmo sinusal, todos eles com história de sintomatologia de IC. 15% dos pacientes receberam TRC-P e 

os restantes TRC-D. Aleatoriamente, os pacientes tinham o seu TRC ativado ou desativado. O objetivo 

deste estudo era avaliar a percentagem de pacientes que pioravam clinicamente. Ao fim de 12 meses 

não se observaram alterações significativas em ambos os grupos, contudo houve uma melhoria 

significativa na FEVE dos pacientes com TRC ativada (TRC-P e TRC-D). 

 É importante referir que em ambos os estudos MADIT-CRT e REVERSE, os pacientes que 

apresentavam QRS≥150ms beneficiaram mais da TRC. 

 Assim, está recomendado para pacientes com IC classe I/II da NYHA com FEVE ≤ 35%, QRS ≥ 

150 ms, em ritmo sinusal e com medicação otimizada, a implantação de TRC, preferencialmente, 

TRC-D como terapêutica, para reduzir a morbilidade ou progressão da IC. 

 Quanto à TRC-P, nestas classes de IC, não há estudos que tenham demonstrado uma 

evidência sólida que apoie o uso preferencial destes dispositivos eletrónicos. 

 Relativamente aos pacientes em estadios de IC mais avançados, classe NYHA III ou IV, FEVE ≤ 

35%, QRS ≥ 120 ms, em ritmo sinusal e medicação otimizada, destaque para 2 estudos, o 

COMPANION27 e o CARE-HF28, que fundamentam a importância de implementar como terapêutica de 

IC a TRC-P ou a TRC-D, evidenciando diminuição da morbilidade e mortalidade nestes pacientes. 
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 No COMPANION27, 1520 pacientes foram distribuídos aleatoriamente, de modo a obter-se 

resultados comparativos entre o grupo com medicação otimizada e o grupo implantado com TRC-P 

ou TRC-D. 

  Comparativamente ao grupo com medicação otimizada o risco de morte ou hospitalização 

por IC reduziu 34% (p<0,002) no grupo com TRC-P e 40% (p<0,001) com TRC-D; quanto à mortalidade 

por todos as causas (doenças cardiovasculares ou outras) esta diminuiu 36% (p=0,003) com TRC-D e 

24% (p=0,059) com TRC-P. 

 O CARE-HF28 reuniu 813 pacientes, com a formação de 2 grupos comparativos, pacientes com 

medicação otimizada e pacientes com TRC-P.  

 A TRC-P reduziu em 52% o número de hospitalizações por episódios agudos de IC e 39% as 

hospitalizações por eventos cardiovasculares major. Ao fim de 29 meses, a mortalidade nestes 

pacientes, reduziu em 36%. Ainda neste estudo foi possível observar, comparativamente ao grupo 

com a medicação otimizada, um aumento da FEVE pela TRC-P, evidenciando o efeito benéfico sobre 

a remodelagem do ventrículo esquerdo com estes dispositivos29. Assim, devia ser considerada como 

terapêutica de rotina, a implantação da TRC nos pacientes com as caraterísticas mencionadas – 

tabela 3. 

 

Tabela 3. Recomendações para a implantação de TRC-P/TRC-D em doentes com IC. 

IC classe III ou IV NYHA IC classe II NYHA 

 População alvo  População alvo 
TRC-P/TRC-D reduz a 
morbilidade e 
mortalidade 

FEVE ≤35% , QRS≥120ms, 
ritmo sinusal 
 
Medicação otimizada 

TRC, preferencialmente 
TRC-D reduz a 
morbilidade e atrasa a 
progressão da doença 

FEVE ≤35% , QRS≥150ms, 
ritmo sinusal 
 
Medicação otimizada 

Retirado e adaptado de Dickstein et al (2010)27. 
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Dispositivos mecânicos 

Balão intra-aórtico (BIA) 

  

 Figura.2 – Balão intra-aórtico, retirada e adaptada de Vohra, Rosin31  

 

 O BIA é um dos dispositivos mecânicos temporários mais usado nos dias de hoje30. O 

princípio que rege este dispositivo é denominado de contrapulsação, havendo deslocamento do 

sangue contido na aorta quer a montante quer a jusante com o consequente aumento da pressão de 

perfusão dos tecidos31(Figura 2). 

 O balão auxilia o coração em falência insuflando durante a diástole logo após a válvula 

aórtica encerrar, aumentando o fluxo sanguíneo para as artérias coronárias e o suprimento de 

oxigénio ao miocárdio; o seu colapso na sístole diminui a impedância à ejeção de sangue pelo 

ventrículo esquerdo (diminuição da pós-carga) aumentando o débito cardíaco, com consequente 

menor consumo de oxigénio 32,33. 

 Pode ser introduzido via percutânea pela técnica de Seldinger ou cirurgicamente 31,32. 

Atualmente, a inserção percutânea é utilizada em mais de 70% dos pacientes31. 

 Os principais componentes do BIA são o cateter-balão e a consola ao qual se encontra ligado. 

Esta tem, na sua constituição, um monitor fisiológico que analisa o eletrocardiograma e a curva de 

pressão arterial, parâmetros que serão utilizados para sincronizar as fases de enchimento e 

esvaziamento do balão com as fases do ciclo cardíaco do paciente. 
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 Um estudo, com uma das maiores recolhas de dados até à atualidade, realizado entre Junho 

1996 e Agosto 2000, envolvendo 203 hospitais de todo o mundo (90% dos EUA) analisaram  dados de 

16,909 pacientes (68,8% homens, 31,2% mulheres com idade média 65,9 anos) com o intuito de 

evidenciar as indicações e complicações do BIA. As indicações mais frequentes foram, suporte 

hemodinâmico durante ou após cateterização cardíaca (20,6%), choque cardiogénico (18,8%), 

suporte para retirar paciente de bypass cardiopulmonar (16,1%), uso no pré-operatório de cirurgia 

de revascularização miocárdica em pacientes de alto risco (13,0%) e angina instável refratária 

(12,3%)30. Dos pacientes envolvidos, 7% teve complicações relacionadas com o BIA, e destas 2,6% 

foram complicações major, nomeadamente, fuga de ar do balão (1%), isquemia do membro (0,9%), 

hemorragia extensa (0,8%),amputação (0,1%) e morte relacionada com BIA (0,05%). De referir ainda 

que a mortalidade intra-hospitalar foi de 21,2% 30,34. 

 Idade avançada (≥75 anos), doença vascular periférica, diabetes mellitus, sexo feminino e 

área de superfície corporal <1,65m² foram identificados como fatores preditivos de complicações 

major 30,34-36. 

 Apesar de ser um dispositivo eficaz, a colocação do BIA apresenta algumas contra-indicações 

tais como, regurgitação da aorta, dissecção da aorta, doença vascular periférica severa, septicemia e 

presença de hemorragias importantes 32-34. 
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Membrana extracorpórea de oxigenação (Extracorporeal membrane oxigenation - ECMO) 

 

 

 

Figura .3 – Membrana extracorpórea de oxigenação,retirado e adaptado de http://www.ebme.co.uk 

 

 A ECMO tem como princípio a oxigenação do sangue num circuito extracorporal, onde é 

extraído o dióxido de carbono, antes daquele ser reintroduzido na circulação do paciente (Figura 3). 

Concede suporte cardíaco e pulmonar aos pacientes com insuficiências cardíaca e respiratória 

severas quando os tratamentos convencionais falham ou são insuficientes 37,38. 

 É um dispositivo com carácter temporário, dias a semanas, contribuindo para a recuperação 

dos órgãos que se encontram em falência (pulmão ou coração) ou com intuito de ser uma “ponte” 

para a colocação de um dispositivo permanente ou transplante cardíaco. Na maioria dos pacientes, a 

duração do suporte fornecido pelo ECMO é de, aproximadamente, 1 semana 39.  

 O ECMO apresenta duas configurações de acordo com as canulações realizadas no circuito: 

veno-venoso (VV) e veno-arterial (VA). Na modalidade VV tanto a drenagem do sangue como a sua 

reintrodução é feita pelo sistema venoso. Confere unicamente suporte respiratório e a canulação é 

periférica, essencialmente através das veias femorais. Na configuração veno-arterial o sangue é 

drenado do sistema venoso e o seu retorno é feito pelo sistema arterial, conferindo ambos os 

suportes, cardíaco e respiratório. A canulação pode ser periférica ou central, através da aurícula 

direita ou arco aórtico. 

 Este dispositivo está indicado como tratamento de suporte na IC e insuficiência respiratória. 

Na IC as indicações mais frequentes são: na fase pós-cardiotomia, quando há impossibilidade de 
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retirar o bypass cardiopulmonar; após um transplante cardíaco e nos casos de IC severa relacionada 

com cardiomiopatias, miocardites, síndrome coronário agudo com choque cardiogénico e depressão 

grave da função cardíaca. Na insuficiência respiratória, o síndrome de dificuldade respiratória do 

adulto, a pneumonia, o trauma ou a rejeição do enxerto pós cirurgia de transplante pulmonar são 

indicações para ECMO. Esta metodologia é ainda utilizada como suporte nas cirurgias cardíacas e 

pulmonares da neonatologia e pediatria 38,39. 

 A seleção dos pacientes deve ser criteriosa a fim de poderem, de facto, usufruir dos 

benefícios da ECMO. 

 Em primeiro lugar, tem de se ter conhecimento se é possível o órgão em falência recuperar a 

sua função com a instituição do dispositivo, ou deste ser a “ponte” para um tratamento mais 

definitivo. Caso contrário será uma contra-indicação a sua aplicação. A neoplasia disseminada, a 

idade avançada, a doença enxerto contra hospedeiro, a presença de danos cerebrais significativos, a 

paragem cardíaca prolongada e a disseção da aorta são exemplos de outras contra-indicações da 

ECMO39. 

 Quanto às complicações, a mais comum é a hemorragia, podendo mesmo ameaçar a vida do 

paciente. As intervenções cirúrgicas nos pacientes com ECMO são perigosas e serão de evitar se 

possível 40.  

 São várias as outras potenciais complicações relacionados com a implantação da ECMO. A 

coagulopatia induzida pela ECMO pode ser ultrapassada pela aplicação de heparina em doses baixas, 

no circuito.  

 A hemólise que pode ocorrer durante o tratamento é controlada pela análise dos níveis de 

hemoglobina livre no plasma. 

 A isquemia da perna no local onde é realizada a canulação, sendo necessário manter a 

correta perfusão do membro inferior 38,39. 
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 Por fim, temos as complicações relacionadas com o circuito, nomeadamente, rutura dos 

tubos, mau funcionamento do oxigenador (relacionado com formação de trombos), da cânula e da 

bomba 41. 

 O tratamento com ECMO é temporário e este será retirado aquando da recuperação do 

estado do paciente, da colocação de um dispositivo com carácter definitivo ou realização de 

transplante. 

 Não foram encontrados estudos randomizados retrospetivos, que evidenciam a aplicação de 

ECMO na insuficiência cardíaca e as aplicações indicadas são baseadas em registos clínicos. 
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Dispositivo de assistência ao ventrículo esquerdo (Left ventricular assisted device –LVAD) 

 

Figura.4 – Dispositivo de assistência ao ventrículo, retirada e adaptada de http://five-peaks.com/lvad 

 

 Os LVADs são dispositivos mecânicos implementados para o tratamento de pacientes em 

estados de IC avançada (IC terminal). Com crescente aplicação e obtenção de excelentes resultados, 

os LVAD revolucionaram as opções de tratamento para estes pacientes 42. 

 Sendo o coração ineficaz a bombear o sangue e incapaz de suprir as necessidades do 

organismo, os dispositivos vão drenar o sangue do ápex do ventrículo esquerdo passando-o por uma 

bomba, controlada por um sistema elétrico, e reintroduzi-lo no sistema pela aorta ascendente 

43,44(Figura 4). 

 Inicialmente os LVAD foram usados como uma ponte para o transplante cardíaco, mas o 

estudo REMATCH (Randomized Evaluation of Mechanical Assistance in Treatment of Chronic Heart 

Failure) 45 comparou os benefícios a longo prazo (24 meses) do uso do Heartmate XVE com terapia 

farmacológica otimizada em pacientes com IC avançada, obtendo, comparativamente, uma redução 

de 48% da mortalidade pelo dispositivo. Implementou-se, desde então, o uso deste LVAD como 

terapia definitiva. Posteriormente a este, seguiram-se vários estudos com o intuito de analisar a 

possibilidade de gerações mais recentes de LVADs terem essa mesma finalidade.  

 Atualmente existem 3 gerações de LVADs com dois tipos de bombas, as de fluxo pulsátil e as 

de fluxo contínuo42: a 1ª geração representada pelas bombas de fluxo pulsátil do qual Heartmate XVE 

http://five-peaks.com/lvad
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(Thoratec Corporation) é exemplo; a 2ª geração com bombas de fluxo contínuo axial, exemplificado 

pelo Heartmate II (Thoratec Corporation), Jarvik 2000 (Jarvik Heart), Incor (Berlin Heart) e DeBakey 

(MicroMed Cardiovascular); a 3ª geração com bombas de fluxo contínuo centrifugal onde estão 

incluídos o VentrAssist (Ventracor), DuraHeart (Terumo Heart), HVAD (HeartWare), CorAide (Arrow 

Internacional), HeartQuest (MedQuest Products) e o HeartMate III (Thoratec Corporation)42,43. É de 

salientar que muitos destes dispositivos ainda se encontram em estudos para aprovação. 

 Até muito recentemente os pacientes eram, na sua maioria, implantados com LVAD da 1ª 

geração42 mas, devido ao tamanho do dispositivo e a sua durabilidade (esta é ao fim de 2 anos menor 

que 5%), foram realizados estudos a fim de analisar, se com as bombas de fluxo contínuo de menor 

dimensão, obter-se-iam resultados mais vantajosos. 

 De facto, um estudo publicado em 200944, envolveu 200 pacientes implantados, num ratio 

2:1, com HeartMate II e HeartMate XVE respetivamente, obteve resultados promissores que iriam 

enaltecer o uso das novas gerações de LVAD. Quanto à mortalidade, após 1 ano e após 2 anos, esta 

era de 68% e 58%, respetivamente, com o HeartMate II comparativamente aos 55% e 24%, 

respetivamente, com o HeartMate XVE. Aos 2 anos, 80% dos pacientes com HeartMate II passaram 

de uma IC funcional NHYA IV para NHYA I ou II. 

 Quanto às complicações, nomeadamente, o tromboembolismo, a sepsis, as hemorragias, as 

infeções (das conexões) ocorreram com menor frequência nos pacientes com HeartMate II. A 

qualidade de vida e a capacidade funcional melhorou de forma semelhante com ambos dispositivos.  

 Baseado nos resultados deste estudo, o HeartMate II foi aprovado pela FDA, como terapia 

definitiva para o tratamento de pacientes não candidatos a transplante cardíaco (2010). 

 Os LVADs são dispositivos em rápida expansão, com o envelhecimento da população, a falta 

de dadores de coração para transplante e os resultados obtidos nos estudos, são uma abordagem 

cada vez mais sólida para a IC avançada. 

 Na tabela 4 pode ver-se as indicações dos LVAD em doentes que aguardam transplante 
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cardíaco e as suas contra-indicações. Num futuro próximo, os LVAD serão implantados em doentes 

com IC avançada como forma de terapêutica mais definitiva. 

 

Tabela 4. Indicações dos LVAD em doentes que aguardam transplante cardíaco e as suas contra-

indicações 

Indicações dos LVAD Contra-indicações 

Pacientes que aguarda transplante de 
coração 

Presença de infeção  

NYHA classe III-IV Danos neurológicos e cognitivos irreversíveis 
Dependência de suporte por inotrópicos Alteração psiquiátrica severa 
FEVE < 25% Alterações severas da tiróide 
Pressão de encravamento pulmonar > 20 
mmHg 

Intolerância da terapia anticoagulante 

Pressão venosa central < 18mmHg Neoplasia 
Débito Cardíaco < 2.2l/min/m2 Amiloidose 
Superfície corporal >1.2m2 Cardiomiopatias obstrutiva e restritiva 

Retirado e adaptado de Spinar et al, 201246.  
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Conclusão 
 

 A abordagem terapêutica da IC está em contínua expansão. De ínicio, exclusivamente 

farmacológica, mas com o crescente conhecimento da fisiopatologia por detrás da IC, surgiram os 

dispositivos eletrónicos e mecânicos que têm obtido resultados satisfatórios e encorajadores. 

 Como se pode concluir dos estudos mais recentes, a deteção atempada do problema e a 

seleção criteriosa dos pacientes para os dispositivos, é de grande importância para o sucesso desta 

terapêutica que pode, de facto, alterar o curso natural da patologia quanto à sua morbilidade e 

mortalidade. 

 Relativamente à TRC há evidência que esta atrasa a progressão da doença, bem como 

diminui a morbilidade e mortalidade, se bem que estes benefícios sejam mais notáveis nos doentes 

com IC classes III e IV da NYHA. 

 Dos dispositivos mecânicos, o BIA é o mais usado nos dias de hoje, considerado como o gold-

standard no tratamento do choque cardiogénico e da angina refractária; o ECMO, promove a ajuda 

mecânica temporária que oferece suporte ventilatório e cardíaco a pacientes muito debilitados43; o 

LVAD, é um dispositivo de grande interesse, pelos resultados obtidos em estudos recentes que o 

apresentam não só como ponte para transplante cardíaco mas também como tratamento definitivo 

para pacientes não candidatos a transplante. 

 O tratamento gold-standard da IC em estados avançados (IC terminal) continua a ser o 

transplante cardíaco43. No entanto, o crescente número de candidatos comparativamente à falta de 

dadores, a crescente prevalência da IC e a sua elevada mortalidade, fundamentam a procura de 

terapêuticas alternativas. O coração total artificial, a terapia celular com stem cells e a 

xenotransplantação são exemplos destas terapêuticas que, ainda em estudo, poderão vir a emergir 

como uma nova esperança para os pacientes com IC. 
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Símbolos, abreviaturas de medidas ou estatística

Os autores deverão submeter o material no formato elec-
trónico através do EES como arquivo multimédia juntamente 
com o artigo e conceber um título conciso e descritivo para cada 
arquivo.

Do mesmo modo, este tipo de material deverá cumprir também todos 
os requisitos e responsabilidades éticas gerais descritas nessas normas.

O Corpo Redactorial reserva-se o direito de recusar o material 
electrónico que não julgue apropriado.

ANEXO I
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autorização dos editores.
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Assinaturas: 
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Designação

Ampere
Ano
Centímetro quadrado
Contagens por minuto
Contagens por segundo
Curie
Electrocardiograma
Equivalente
Grau Celsius
Grama
Hemoglobina
Hertz
Hora
Joule
Litro
Metro
Minuto
Molar
Mole
Normal (concentração)
Ohm
Osmol
Peso
Pressão parcial de CO2

Pressão parcial de O2

Quilograma
Segundo
Semana
Sistema nervoso central
Unidade Internacional
Volt
Milivolt
Volume
Watts

Estatística:

Coeficiente de correlação
Desvio padrão (standard)
Erro padrão (standard) da média
Graus de liberdade
Média
Não significativa
Número de observações
Probabilidade
Teste «t» de Student

Português

A
ano
cm2

cpm
cps
Ci
ECG
Eq
°C
g
Hb
Hz
h
J
L ou L
m
min
M
mol
N
Ω
osmol
peso
pCO2

pO2

kg
s
Sem
SNC
UI
V
mV
Vol
W

r
DP
EPM
gl
χ
NS
n
p
teste t

Inglês

A
yr
cm2

cpm
cps
Ci
ECG
Eq
°C
g
Hb
Hz
h
J
I ou L
m
min
M
mol
N
Ω
osmol
WT
pCO2

pO2

kg
sec
Wk
CNS
IU
V
mV
Vol
W

r
SD
SEM
df
χ
NS
n
p
t test


