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INTRODUCCIÓ
La Guia de Maneig de la Insuficiència Cardíaca proporciona recomanacions per al
maneig del pacient habitual situat en la mitjana dels individus que pateixen aquesta
patologia. D’altra banda, els valors, les necessitats i les preferències del personal
sanitari i dels pacients difereixen, i el maneig clínic pot variar i ho ha de fer. Aquesta
guia permet una individualització del maneig de la insuficiència cardíaca, tenint en
compte tant les preferències dels metges com les dels pacients i els seus
símptomes.
La guia descriu l'espectre d'estratègies preventives, diagnòstiques i terapèutiques
adequat per al maneig dels pacients amb insuficiència cardíaca secundària a
disfunció ventricular sistòlica esquerra (rendiment sistòlic del ventricle esquerre
disminuït). Aquesta guia no es referirà detalladament a la insuficiència cardíaca
associada a una disfunció diastòlica pura (insuficiència cardíaca associada a una
fracció d'ejecció ventricular esquerra superior o igual al 50%, símptomes
d'insuficiència cardíaca i registre ecocardiogràfic compatible amb disfunció
diastòlica). Malgrat tot, al final de la guia exposarem la nova actualització dels criteris
per al diagnòstic d’insuficiència cardiaca diastòlica de la Societat Europea de
Cardiologia.
La forma d'organitzar l'exposició i assegurar un impacte positiu de la guia és
identificar prèviament aspectes de la cura dels pacients amb insuficiència cardíaca
que sovint no es manegen adequadament. Una llista orientativa és la següent:
Errors en el diagnòstic:
• Els pacients amb símptomes suggeridors d'insuficiència cardíaca sovint no són
avaluats exhaustivament per descartar causes no cardíaques abans que
s'instauri el tractament per a la insuficiència cardíaca.
• Els símptomes d'insuficiència cardíaca es poden atribuir a la Malaltia Pulmonar
Obstructiva Crònica i tractar-se inadequadament.
• No sempre s'identifiquen les causes reversibles de la insuficiència cardíaca, i si
s'identifiquen sovint no són tractades.
• En pacients amb edema perifèric, es pot diagnosticar incorrectament una
insuficiència cardíaca quan no es troba una altra causa per a l'edema. La primera
causa d’edemes d’extremitats inferiors en els pacients d’edat avançada és de
tipus postural.
• No sempre es realitza una determinació inicial de la funció ventricular esquerra.
• No sempre s'avaluen de manera apropiada els factors precipitants com una
angina concomitant o altres evidències d'isquèmia.
Errors en l'avaluació i en les proves:
• Per controlar l'evolució dels pacients s'utilitza, habitualment, la radiografia de
tòrax, l'electrocardiograma, l'ecocardiografia i les proves amb radionúclids, en
comptes d'utilitzar mesures basades en els símptomes o en l'activitat.
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Errors en el tractament:
• La hipertensió concomitant sovint no es tracta amb l’agressivitat suficient.
• L'educació del pacient i dels familiars tendeix a ser inadequada.
• Els pacients amb insuficiència cardíaca que no és secundària a disfunció sistòlica
poden estar tractats incorrectament.
• Sovint no es reconeixen ni s'aborden adequadament l'incompliment terapèutic i
les seves causes.
• S’infrautilitzen les recomanacions higièniques i dietètiques (exercici, dieta, control
de pes).
• Sovint s’utilitzen de forma inadequada els medicaments: per exemple no
s'instauren inhibidors de l’enzim conversor de l’angiotensina o es prescriuen a
dosis subòptimes. Els diürètics es prescriuen sovint a dosis inadequadament
altes, produint una situació de deplecció de volum i empitjorant la dispnea
d’esforç i símptomes de baix dèbit.
• Els metges poden no reconèixer els efectes potencialment nocius de certs agents
farmacològics en la insuficiència cardíaca (per exemple: blocadors del calci,
agents antiinflamatoris no esteroïdals, inhaladors betaagonistes).
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DEFINICIÓ
Estat fisiopatològic en el qual el cor és incapaç de bombejar la sang a l’organisme
per mantenir les necessitats metabòliques del mateix en repòs i esforç, o bé ho és
però a expenses d’un augment patològic de les pressions d’ompliment de les cavitats
cardíaques. Es caracteritza per l’aparició de:
•

Signes i símptomes de sobrecàrrega de volum intravascular i intersticial, com
dispnea, ranera i edema, o

•

Manifestacions de perfusió hística inadequada, com fatiga o escassa tolerància a
l'esforç.

Així, la definició actual de la insuficiència cardíaca exigeix el compliment dels
següents criteris (69):
1. Símptomes d’insuficiència cardíaca (en repòs o durant l’esforç).
i
2. Evidència objectiva (generalment per ecocardiograma) de disfunció sistòlica
i/o diastòlica (en repòs) i (només en els casos de diagnòstic dubtós).
3. Resposta al tractament específic d’insuficiència cardíaca.
En referència als símptomes d’IC poden ser útils els criteris de Framingham:
CRITERIS MAJORS:
• Dispnea paroxística nocturna, o ortopnea
• Ingurgitació jugular
• Reflux hepatojugular
• Cardiomegàlia
• Edema agut de pulmó
• Galop (tercer soroll cardíac)
• Raneres pulmonars
• Pressió venosa superior a 16 cm H2O.
• Temps circulatori superior a 25 segons.
CRITERIS MENORS:
• Edemes mal·leolars
• Tos nocturna
• Dispnea d’esforç
• Hepatomegàlia
• Vessament pleural
• Capacitat vital forçada (CVF) a l’espirometria disminuïda en 1/3 del màxim
• Taquicàrdia (superior a 120 per minut)
• Pèrdua de més de 4,5 kg de pes després del tractament
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Considerant-se com vàlids per al diagnòstic clínic la presència de 2 criteris majors, o
un major i dos menors.
Malgrat això cal recordar que la definició d’IC inclou necessàriament l’evidència
objectiva (ecocardiograma) de disfunció sistòlica i/o diastòlica, donat que els estudis
demostren que els paràmetres clínics habituals de la IC tenen limitacions (veure
taula adjunta).

Dispnea d’esforç
Ortopnea
Dispnea paroxística nocturna
Infart de miocardi previ
Història d’edemes
Ingurgitació iogular
Crepitants pulmonars
Ritme de galop

Sensibilitat
(%)
100
22
39
59
49
17
29
24

Especificitat
(%)
17
74
80
86
47
98
77
99

VPP
(%)
18
14
27
44
15
64
19
77

VPN
(%)
100
83
87
92
83
86
85
87

Valor diagnòstic de diverses dades clíniques en la insuficiència cardíaca.
VPN: valor predictiu negatiu
VPP: valor predictiu positiu

Objectiu del maneig correcte de la insuficiència cardíaca
L'objectiu últim del maneig correcte de la insuficiència cardíaca és similar al que es
considera per a qualsevol malaltia i en general està format per diversos elements,
que en aquest cas fan referència exclusivament a aquells pacients amb insuficiència
cardíaca secundària a disfunció sistòlica del ventricle esquerra, quedant excloses
altres causes d’insuficiència cardíaca com són les valvulopaties, miocardiopaties
hipertròfiques o restrictives o secundaries a taquiarítmies (les quals tenen un
tracament específic).
Els objectius serien:
• Realitzar un diagnòstic precoç.
• Realitzar un diagnòstic correcte.
• Realitzar un diagnòstic i tractament dels factors de risc cardiovasculars.
• Utilització correcte de fàrmacs i tractaments intervencionistes.
• Millorar la qualitat de vida.
• Millorar la simptomatologia i la supervivència.
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PREVENCIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA
Objectius:
• Realitzar un diagnòstic precoç. Per a això s'han de tenir en compte dos grans
grups de risc en els quals hauríem de realitzar una recerca activa de la disfunció
ventricular. Aquests grups són: casos especials de pacients amb antecedents
d'infart agut de miocardi (IAM) i pacients en els quals es detecta una hipertensió
arterial (HTA) mal controlada.
•

Detecció i tractament dels factors causals que originen l'aparició de la
insuficiència cardíaca.

•

Limitar la progressió, una vegada instaurada la disfunció, cap a la insuficiència
cardíaca.

La disminució de la qualitat de vida i un pronòstic pessimista són característiques
comunes a la insuficiència cardíaca avançada i, per tant, la seva prevenció ha de ser
sempre un objectiu prioritari. Moltes de les causes que produeixen danys en el
miocardi poden ser tractades i, com a resultat, el dany cardíac es pot reduir.
Diversos estudis recents confirmen que, fins i tot en les persones grans, el patiment
d'una hipertensió sistòlica aïllada és el factor de risc més important de sofrir
insuficiència cardíaca i que la detecció primerenca i el tractament de la pressió
sanguínia elevada tenen com a conseqüència una reducció d'infarts de miocardi i
d'insuficiència cardíaca.
Els pacients asimptomàtics que tenen una fracció d'ejecció ventricular esquerra
disminuïda després d'un infart de miocardi progressen amb el temps cap a una
insuficiència cardíaca manifesta. Aquesta progressió es pot disminuir
significativament mitjançant l'administració d'inhibidors de l’enzim conversor de
l’angiotensina.
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DIAGNÒSTIC DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA
Factors de risc (disfunció sistòlica)
•
•
•
•
•
•
•
•

Infart de miocardi
Diabetis Mellitus
Hipertiroïdisme
Tòxics: (p.e. alcohol)
Fàrmacs cardiotòxics
Malalties valvulars cardíaques
Historia familiar de miocardiopatia
Taquiarítmies no controlades (p.e. fibril·lació auricular amb resposta ventricular
ràpida)

Simptomatologia
•

S'han d'avaluar, per evidenciar la presència d'insuficiència cardíaca, els pacients
amb: dispnea paroxismal nocturna, ortopnea o dispnea a l'esforç d'inici recent.
Recomanació tipus B (3, 4, 5, 6).
Cal recordar que en pacients d’edat avançada amb limitació a l’exercici, poden no
tenir dispnea d’esforç en el desenvolupament de la malaltia.

•

També s'han d'avaluar els pacients que presentin símptomes menys específics
com: edema d'extremitats inferiors, disminució de la tolerància a l'exercici,
confusió inexplorada (alteració de l'estat mental o fatiga en un pacient ancià) i
símptomes abdominals associats a ascites o congestió hepàtica. Aquestes dades
adquireixen una especial rellevància si el pacient té antecedents d'infart agut de
miocardi, hipertensió arterial mal controlada o altres cardiopaties.
Avaluació clínica de la capacitat funcional

La classificació funcional de l'Associació Cardíaca de Nova York (New York Heart
Association, NYHA) estableix un marc ben definit per mesurar la capacitat funcional.
Està basada en el nivell de les limitacions que el pacient sofreix en els seus estils de
vida. És un mètode senzill per recollir l'estat funcional i és una ajuda per a les
comparacions entre pacients. Tanmateix, al classificar la insuficiència cardíaca
basant-nos únicament en la intolerància a l'exercici, ens concentrem només en una
faceta de la simptomatologia de la insuficiència cardíaca. Molts altres símptomes de
la insuficiència cardíaca no s'avaluen amb precisió.
Classificació de la NYHA
•

Classe I. Pacients amb malaltia cardíaca però sense conseqüències en la
limitació de l'activitat física. L'activitat física normal no produeix fatiga o dispnea.
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•

Classe II. Pacients amb malaltia cardíaca que produeix una limitació lleu en la
capacitat física. Comoditat en repòs, però l'activitat física ordinària causa fatiga o
dispnea.

•

Classe III. Pacients amb malaltia cardíaca que produeix una limitació acusada de
l'activitat física. Comoditat en repòs. L'activitat física inferior a la normal causa
fatiga o dispnea.

•

Classe IV. Pacients amb malaltia cardíaca que produeix una incapacitat per dur a
terme qualsevol activitat física sense malestar o amb símptomes d'insuficiència
cardíaca o de dolor anginós que es manifesten en situació de repòs. Si es
desenvolupa qualsevol tipus d'activitat física, el disconfort augmenta.

Classificació segons la Guideline AHA/ACC d’insuficiència cardíaca, (té en compte la
prevenció)
•

Estadi A:
Pacient amb alt risc de desenvolupar insuficiència cardíaca per la presència de
condicions que s’associen amb força al desenvolupament d’insuficiència
cardíaca.
No existeixen anomalies estructurals ni funcionals de les estructures cardíaques,
ni han presentat mai símptomes d’insuficiència cardíaca.
(Hipertensió arterial, cardiopatia isquèmica, Diabetis Mellitus, drogues
cardiotòxiques, abús d’alcohol, malalties reumàtiques, historia familiar de
miocardiopaties).

•

Estadi B:
Pacients amb anomalies estructurals o funcionals de les estructures cardíaques,
que s’associen amb força al desenvolupament d’insuficiència cardíaca, però que
no han presentat mai símptomes d’insuficiència cardíaca.
(Hipertròfia o fibrosi ventricular esquerra, dilatació o hipoquinèsia ventricular
esquerra, malaltia valvular asimptomàtica, infart agut de miocardi previ)

•

Estadi C:
Pacients que han presentat símptomes d’insuficiència cardíaca, associat a
anomalies estructurals o funcionals de les estructures cardíaques.
(Dispnea o astènia per disfunció ventricular esquerra, pacients asimptomàtics en
tractament per símptomes previs d’insuficiència cardíaca)

•

Estadi D:
Pacients amb símptomes importants d’insuficiència cardíaca, i importants
anomalies estructurals o funcionals de les estructures cardíaques, malgrat un
tractament correcte i complet, i que requereixen una intervenció especialitzada.
(Hospitalització freqüent per insuficiència cardíaca, malalts que no es poden
donar d’alta amb seguretat, pacients en espera de trasplantament, pacients amb
mesures de suport endovenós continuat, o pacients terminals)

NOTA: tot i presentar aquestes dues classificacions, la guia es desenvolupa en base
a la classificació de la NYHA.
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Exploració física
L'exploració física pot proporcionar informació important sobre l'etiologia dels
símptomes del pacient. Tanmateix, els signes físics no tenen una sensibilitat
excessiva. Per tant, els pacients amb símptomes molt suggeridors d'insuficiència
cardíaca s'han de sotmetre a exploracions complementàries.
Les descobertes més habituals són: Recomanació tipus B (3, 7, 8, 9, 10, 11).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingurgitació jugular, reflux hepatojugular i elevació de pressió venosa.
Tercer soroll cardíac.
Hepatomegàlia.
Desplaçament lateral de l'impuls apical.
Raneres pulmonars que no desapareixen amb la tos.
Edema perifèric.
Taquicàrdia sinusal.
Pols perifèric alternant
Fibril·lació auricular
Buf cardíac
Alteracions de la pressió en forma d'hipertensió o d'hipotensió extrema

Exploracions complementàries
Als pacients amb símptomes i signes d'insuficiència cardíaca o clínicament evident
es pot practicar: Recomanació tipus C(3, 5, 6, 12).
•

Radiografia de tòrax: s’ha de realitzar en tot pacient amb sospita clínica
d’insuficiència cardíaca com a valoració inicial i en les descompensacions.
No hi ha cap dada patonegmònica d’insuficiència cardíaca, però recolza el
diagnòstic i estima la gravetat del quadre.
La radiografia revela els increments de la pressió capil·lar pulmonar:
 Redistribució vascular (dilatació venosa en els camps pulmonars
superiors).
 Edema intersticial (línies B de Kerley, engruiximent de cissures, edema
perivascular i peribronquial, embassament pleural).
 Edema alveolar (infiltrats cotonosos bilaterals de contorns mal definits).
 Cardiomegàlia, amb índex cardiotoràcic superior al 50%.
De totes maneres, una radiografia normal, no exclou el diagnòstic d’insuficiència
cardíaca.

•

Electrocardiograma: s’ha de realitzar en tot pacient amb sospita clínica
d’insuficiència cardíaca com a valoració inicial i en les descompensacions.
No hi ha cap dada patonegmònica d’insuficiència cardíaca, però recolza el
diagnòstic i estima la gravetat del quadre.
La seva utilitat es basa en la informació que dóna sobre la cardiopatia subjacent i
permet reconèixer alguns factors precipitants (bloqueigs, arítmies...). És per això
que acostumen a estar presents alteracions majors com poden ser la fibril·lació
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auricular, criteris d’hipertròfia ventricular esquerra, signes d’infart agut de
miocardi previ, bloqueig de branca, desviació esquerra de l'eix QRS.
Un electrocardiograma normal pràcticament descarta l’existència d’una
insuficiència cardíaca.
•

Ecocardiografia: valora de forma objectiva la funció ventricular. Indicada com a
valoració inicial del malalt .
La fracció d’ejecció del ventricle esquerre, és el millor paràmetre per valorar la
funció ventricular sistòlica. Es considera que la fracció d’ejecció està deprimida
quan és inferior al 50%. Si és inferior al 30%, es defineix com greument
deprimida.

Altres exploracions no invasives
•

Ventriculografia isotòpica: amb aquesta tècnica es pot establir amb fiabilitat la
funció sistòlica del VE (menys reproduïble la del VD). A més, amb determinats
isòtops (tecneci 99m sestamibi, Tal·li201) es pot determinar l’existència d’isquèmia
miocàrdica. Des de juliol 2007 ja es disposa d’ una Unitat de Medicina Nuclear a
l’Hospital Universitari de Sant Joan per a la realització d’aquests estudis.

•

Ressonància Magnètica Cardíaca: en el moment actual es considera una de les
tècniques més fiables i reproduïbles per a la valoració de la funció sistòlica del
VE. També es considera la tècnica d’elecció per a la quantificació i valoració
detallada de la funció sistòlica del VD així com per a l’estudi de viabilitat
miocàrdica en els pacients que han patit un infart de miocardi. Malgrat la seva
indiscutible utilitat, la tècnica té escassa disponibilitat (només es pot realitzar a
pocs centres hospitalaris de Barcelona). Tot i això, en el moment actual s’ha
iniciat el programa de cardio-RMN al nostre Hospital, essent l’únic equip
d’aquestes característiques a la província de Tarragona.

•

Analítica de sang. Aporta poques dades per al diagnòstic d’insuficiència
cardíaca, però s’ha de realitzar per valorar la funció renal i ions sèrics, tant en
fases inicials com en el seguiment i a la vegada descartar malalties intercurrents
(anèmia, disfunció tiroïdal).
Ha d’incloure:
• Hemograma.
• Bioquímica: Glucosa, perfil lipídic, urea, creatinina, sodi, potassi, equilibri
àcid-base. Funció hepàtica: transaminases.
De tots els paràmetres bioquímics, tenen especial interès el sodi i el
potassi ja que es poden alterar com a manifestació de la pròpia
insuficiència cardíaca o com efecte secundari del tractament de la mateixa
(sobre tot diürètics i inhibidors de l’enzim conversor de l’angiotensina.
• Nivells de T4 i d’hormona estimulant de la tiroide (tirotropina; TSH).
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Etiologia de la insuficiència cardíaca
Una vegada realitzat el diagnòstic d'insuficiència cardíaca, cal establir l'etiologia
subjacent i identificar els factors que poden ser modificables. Aquests últims es
poden dividir en factors causals i factors precipitants.
Factors causals:
•
•
•

•
•
•

Cardiopatia isquèmica.
Hipertensió arterial. Juntament amb la cardiopatia isquèmica són les causes més
habituals.
Malaltia estructural cardíaca:
 Miocardiopaties: hipertròfica, restrictiva o dilatada.
 Valvulopaties
 Patologies pericàrdiques
 Malformacions congènites
Arítmies:
 Taquicàrdies sostingudes: taquimiocardiopaties (per exemple Fibril·lació
auricular amb freqüència ventricular ràpida)
Desordres endocrins:
 Diabetis Mellitus
 Tirotoxicosi
Alcohol i altres tòxics quimioteràpics.
Factors precipitants:

Cal destacar la importància de la seva investigació per evidenciar-ne l’existència, ja
que sovint són causa evitable d'empitjorament i d'ingressos hospitalaris.
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Mal compliment terapèutic.
Infeccions intercurrents.
Fàrmacs
 Inotròpics negatius: betablocadors, antagonistes del calci
dihidropiridínics.
 Antiinflamatoris no esteroïdals i esteroïdals, per retenir aigua i sal.
 Antiarítmics, pel seu efecte proaritmogen.
 Adriamicina pel seu efecte cardiotòxic.
Agudització de malalties cròniques:
 Malaltia pulmonar obstructiva crònica
 Insuficiència renal
 Hepatopatia crònica
 Diabetis mellitus
 Anèmia severa
 Hipertiroïdisme
Taquiarítmies (sobretot fibril·lació auricular ràpida)
Bradiarítmies
Hipertensió arterial mal controlada
Síndromes coronaris aguts
Tromboembolisme pulmonar.
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no

•

D'altres: sobreesforç, estrès, emocions, embaràs, augment de la temperatura
ambient.

Valoració del pacient des de l’atenció primària
•
•
•
•

Anamnesi i exploració física.
Electrocardiograma.
Radiografia de tòrax.
Analítica general.

S’ha de valorar la presència de factors agreujants o precipitants i s’ha de considerar
la presència de factors de risc d’insuficiència cardíaca, amb la finalitat de millorar el
valor predictiu de la valoració clínica.
Cal considerar que en un pacient amb exploració física, electrocardiograma i
radiografia de tòrax dins de la normalitat, la probabilitat de patir insuficiència cardíaca
és molt baixa.
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TRACTAMENT DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA
El tractament de la insuficiència cardíaca secundària a una disfunció sistòlica el
podem dividir en un apartat dedicat a les intervencions i recomanacions no
farmacològiques i en un altre dedicat a tractaments farmacològics i no farmacològics.
S’han de tenir en compte els factors precipitants de desestabilització de la
insuficiència cardíaca ja que la majoria d’ells es poden prevenir o detectar
precoçment.

Tractament no farmacològic
Les mesures no farmacològiques tenen un paper molt important en el tractament
d’aquesta malaltia, havent de ser recomanades des de l’atenció primària.
Recomanació tipus B (66). Recomanació tipus C(15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32).
Tindrem presents la dieta, la ingesta de líquids, l’hàbit tabàquic, l’exercici físic, el
repòs i les vacunacions.
Educació sanitària al pacient i a la família
•
•
•
•

El metge de família, ha de transmetre la necessitat de seguir unes mesures
generals, que sovint suposen un canvi en l’estil de vida del malalt.
El pacient ha de conèixer la malaltia i la possibilitat de progressió, per
comprendre la importància de certes mesures.
De vegades, tot i un tractament correcte, el pacient s’ha d’habituar a un cert grau
de limitació funcional, havent d’adequar la seva activitat física en funció de la
simptomatologia.
El pacient ha de saber que l’aparició de certs símptomes, com la progressió de la
dispnea o un augment de pes, solen ser manifestacions d’una desestabilització.
Dieta

•
•
•
•
•

La quantitat de calories totals ingerides ha d'estar restringida en l'obès de manera
que el pes s'aproximi als nivells ideals de pes segons l'estatura i el sexe (vegeu
Guia d'Obesitat). Recomanació tipus C (68).
La dieta ha de ser equilibrada.
S'ha de fer una dieta hiposòdica: menys de 3 g al dia. S’aconsegueix eliminant de
la dieta, els aliments salats (precuinats, conserves, evitar el saler a la taula).
Recomanació tipus C (68).
S'ha de prohibir l'alcohol si la insuficiència cardíaca està causada per una
cardiomiopatia alcohòlica. El seu consum ha de ser en petites quantitats en la
resta dels casos. Recomanació tipus C (68).
La composició de la dieta ha d'afavorir que els àpats siguin digeribles i poc
copiosos. Ha de contenir una quantitat adequada de fibra per evitar el
restrenyiment (vegeu Guia de Dietes).
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Ingesta de líquids
Els pacients amb una insuficiència cardíaca severa poden manifestar set intensa,
cosa que donarà lloc a sobrehidratació i hiponatrèmia. Si existeix una hiponatrèmia
inferior a 130 mmol/l, si la insuficiència cardíaca és avançada, hi ha mala resposta
als diürètics i/o el pacient presenta una desestabilització, s’ha d’aconsellar una
ingesta hidrica inferior a 1.000 ml/dia. Recomanació tipus C (64).
Hàbit tabàquic
Fumar ha de ser fortament desaconsellat en tots els pacients (vegeu Guia
Tabaquisme). Recomanació tipus A (68).
Exercici físic
La realització de exercici físic ha representat un canvi important en el tractament de
la insuficiència cardíaca. Un programa d'exercici regular és beneficiós per als
pacients. La quantitat d'activitat física s'ha d'adequar a l'estatus funcional. S’ha de
recomanar un exercici aeròbic de lleuger a moderat, d’acord amb la capacitat del
pacient. En ocasions es pot requerir la presència de personal experimentat en
rehabilitació, però en la majoria dels casos n’hi ha prou amb una explicació clara dels
principis generals (activitat física regular: 3-5 vegades a la setmana, en sessions de
15-20 minuts, fins a 30 minuts, si hi ha bona tolerància, sense que arribin a
desencadenar símptomes clínics. En els malalts més compromesos s’han de
recomanar les sessions curtes de 5-10 minuts, vàries vegades al dia).
En tots els pacients amb insuficiència cardíaca estable de les classes 1 a 3 de la
NYHA, s'ha de fomentar l'exercici regular, com caminar o anar en bicicleta amb
increments progressius de la distància i la velocitat, mentre es vigilen els símptomes.
Recomanació tipus A(67, 68). Recomanació tipus B(21, 22). S'ha de recomanar als
pacients que l'exercici que realitzin no els porti més enllà del llindar de falta de
confort. L'exercici isomètric es pot realitzar, peró sempre amb precaució, amb baixamoderada intensitat i sempre que la classe funcional no sigui avançada.
S’ha de recomanar al pacient que es mantingui el més actiu possible en les seves
activitats de la vida diària, evitant situacions d’estrès físic o mental.
Repòs
Durant els períodes de descompensació cardíaca intensa el repòs al llit ha de ser
obligatori. El descans al llit millora la funció cardíaca i la resposta diürètica. Períodes
de repòs menys estrictes han de formar part del règim diari de la cura ambulatòria
dels pacients amb insuficiència cardíaca. S'ha d'evitar l'estrès.
En pacients estables, els efectes de la inactivitat física són negatius a mig i llarg
termini, ja que es redueix la tolerància a l’exercici, s’afavoreix l’atròfia muscular i
s’incrementa el risc de tromboembolisme venós. Recomanació tipus C(65).
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Vacunació
Es recomana la immunització anual contra la grip i una única immunització contra les
malalties pneumocòcciques, encara que no existeix evidència clínica documentada
del benefici de la immunització en els pacients amb IC (69)
Viatges
S’han de desaconsellar els viatges de llarga durada en malalts en classe funcional III
i IV.
Embaràs
S’ha de desaconsellar l’embaràs en malaltes en classe funcional III i IV.

Tractament farmacològic
Inhibidors de l’enzim conversor de l’angiotensina (l’ECA)
Produeixen beneficis simptomàtics en totes les classes (1-4) d'insuficiència cardíaca
en poques setmanes. Aquest grup de fàrmacs ha demostrat prolongar la
supervivència en pacients en totes les classes d'insuficiència cardíaca de la NYHA.
Recomanació tipus A( 33, 34, 35, 36, 68).
Els pacients amb insuficiència cardíaca secundària a disfunció sistòlica ventricular
esquerra haurien de rebre inhibidors de l’enzim conversor de l’angiotensina, llevat
que hi hagi contraindicacions específiques: 1) antecedents d'intolerància o reaccions
adverses a aquests agents, 2) hiperpotassèmia no corregida, 3) hipotensió
simptomàtica, 4) estenosi de l’artèria renal en pacients monorrens o estenosi
bilateral. Recomanació tipus A(33, 34, 35, 36, 68).
Com que els inhibidors de l'enzim conversor de l’angiotensina s'han d'utilitzar en tots
els casos de disfunció ventricular esquerra, amb independència dels símptomes, és
raonable instaurar-los en pacients amb insuficiència cardíaca que presenten fatiga o
dispnea lleugera d'esforç i que no tenen altres símptomes de sobrecàrrega, o bé en
pacients asimptomàtics amb una funció ventricular esquerra danyada (fracció
d'ejecció inferior al 45%).
Dosis d’inhibidors de l'enzim conversor de l’angiotensina recomanades:
Fàrmac
Enalapril
Lisinopril
Captopril
Benazepril
Quinapril
Perindopril
Ramipril

Dosi d'inici
2,5 mg dia
2,5 mg dia
6,25 mg dia
2,5 mg dia
2,5-5 mg dia
2 mg dia
1,25-2,5 mg dia
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Dosi de manteniment
10 mg dues vegades al dia
5-20 mg al dia
25-50 mg tres vegades al dia
5-10 mg dues vegades al dia
5-10 mg dues vegades al dia
4 mg dia
2,5-5 mg dues vegades al dia

Els pacients en tractament amb inhibidors de l'enzim conversor de l’angiotensina han
de tenir verificada la seva pressió arterial, funció renal i potassi sèric durant la
setmana següent a l'inici del tractament.
Els efectes secundaris més importants associats a l'administració d’inhibidors de
l'enzim conversor de l’angiotensina són la reducció de la pressió arterial, la
insuficiència renal, la hiperpotassèmia i la tos. La tos ocorre entre el 5% i el 8% de
tots els pacients tractats. S'ha de distingir la tos produïda pels inhibidors de l'enzim
conversor de l’angiotensina, de la tos que es produeix a causa de la congestió
pulmonar. D'entre els pacients que abandonen el tractament amb inhibidors de
l'enzim conversor de l’angiotensina, entre el 15% i el 20% ho fan a causa de la tos.
En pacients amb intolerància o contraindicació per a inhibidors de l'enzim conversor
de l’angiotensina, és important tenir en compte el tractament alternatiu amb
blocadors dels receptors de l’angiotensina II i en segon lloc amb dinitrat d'isosorbida
associat a la hidralazina. Recomanació tipus A(68). Recomanació tipus B(37, 38).
Procediment recomanat per iniciar el tractament amb un inhibidor de l'enzim
conversor de l’angiotensina
Evitar la diüresi excessiva abans d'iniciar el tractament. Interrompre els diürètics, si
estan sent utilitzats, durant 24 hores:
•
•
•
•

Es pot iniciar el tractament durant la nit, quan es dorm, per minimitzar el potencial
efecte negatiu sobre la pressió sanguínia. Si s'inicia durant el matí, s'ha de
controlar la pressió sanguínia durant diverses hores.
Iniciar el tractament amb dosis baixes i anar incrementant la dosi fins aconseguir
el nivell que ha demostrat ser beneficiós en els assaigs clínics.
Controlar la funció renal i els electròlits mentre s'ajusta la dosi cada 3-5 dies,
després cada 3 mesos i finalment a intervals de 6 mesos. Si la funció renal es
deteriora, suspendre el tractament.
Evitar els diürètics estalviadors de potassi durant l'inici del tractament. Afegir
aquests diürètics només quan la hipopotassèmia és persistent.

Evitar els fàrmacs antiinflamatoris no esteroïdals.
Blocadors dels receptors de l’angiotensina II
Són una nova classe terapèutica l'efecte de la qual es manifesta en blocar els
receptors de l'angiotensina II (subtipus 1). Produeixen tots els efectes beneficiosos
dels inhibidors de l'enzim conversor de l’angiotensina, sense que es desenvolupin en
els pacients els efectes adversos d'aquests últims fàrmacs.
Aquests fàrmacs són l'alternativa als inhibidors de l'enzim conversor de
l’angiotensina. En aquells pacients que per qualsevol raó no toleren els inhibidors de
l'enzim conversor de l’angiotensina, o han d'abandonar-ne la ingestió a causa dels
efectes secundaris que produeixen, són els fàrmacs d'elecció. En l'actualitat aquests
fàrmacs estan acceptats universalment.
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S’ha publicat l’estudi ELITE II que comparava Losartan contra Captopril (front l’ELITE
I que comparava Losartan contra placebo) el qual no va mostrar diferències
significatives entre ambdues molècules (fins i tot una tendència a un millor resultat
amb Captopril). Per tant continua vigent que els ARA II s’administraran quan no sigui
factible l’ús amb els inhibidors de l'enzim conversor de l’angiotensina. Recomanació
tipus A (68).
Fàrmacs ARA II indicats en IC (70,71,72,73)
FÀRMAC

DOSI DIÀRIA (mg)

Efecte documentat en mortalitat / morbilitat
Candersantan
Valsartan

4-32
80-320

Altres ARA II acceptats
Eprosartan
Losartan
Irbesartan
Telmisartan

400-800
50-100
150-300
40-80

Diürètics
En pacients amb insuficiència cardíaca i signes de sobrecàrrega significativa de
volum (edema perifèric, edema pulmonar, pressió venosa jugular augmentada) s'ha
d'instaurar immediatament un diürètic. Recomanació tipus A(68). Recomanació tipus
C(40, 41). Els diürètics de la nansa són els més recomanables ja que tenen la potència
i l'amplitud de dosi apropiada per poder ajustar el tractament al pacient. En algunes
ocasions un diürètic tiazídic pot ser útil com a diürètic de primera línia en la
insuficiència cardíaca molt lleugera.
La teràpia amb diürètics alleugereix la dispnea. No hi ha estudis controlats que
demostrin un efecte d'aquests tractaments en la mortalitat. Els diürètics activen el
sistema renina-angiotensina-aldosterona, produint-se una retenció de sodi i aigua
juntament amb una pèrdua de potassi urinari i una vasoconstricció arterial. Aquests
efectes queden contrarestats amb l'administració d'inhibidors de l'enzim conversor
de l’angiotensina. Per tant, tots dos s'han d'administrar conjuntament. Recomanació
tipus A(68). Recomanació tipus C(42, 43).

Diürètics de la nansa, tiazídics i metolazona:
Tractament inicial:
• Els diürètics tiazídics i de la nansa sempre s'han de combinar amb inhibidors de
l'enzim conversor de l’angiotensina.
• Si la fracció de filtració glomerular és inferior o igual a 30 ml al minut, no és
recomanable utilitzar tiazídics, excepte si són prescrits conjuntament amb
diürètics de la nansa.
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Resposta insuficient:
• Incrementar la dosi del diürètic.
• Si persisteix la retenció de líquids: administrar diürètics de la nansa dues vegades
al dia.
• Combinar diürètics de la nansa i tiazídics.

Diürètics estalviadors de potassi:
Es poden utilitzar si la hipopotassèmia persisteix després d'iniciar la teràpia amb
inhibidors de l'enzim conversor de l’angiotensina i diürètics.
Començar administrant dosis baixes durant la primera setmana.
Els suplements de potassi solen ser inefectius.
Fàrmac

Dosi
inicial
(mg)

Dosi
objectiu
(mg)

Dosi màxima
recomanada (mg)

Diürètics tiazídics:
Hidroclorotiazida
25*
Segons
50-75*
Clortalidona
25*
necessitats
50*
Diürètics de la nansa:
Furosemida
10-40*
Segons
240**
Torasemida
5-10*
necessitats
40**
Bumetadina
0,5-1*
10*
Àcid etacrínic
50*
200**
Diürètics relacionats amb les
tiazides:
Segons
Metolazona
2,5a
necessitats
10*
Diürètics estalviadors de potassi:
Espironolactona
25*
Segons
100**
Triamterè
50*
necessitats
100**
Amilorida
5*
40*
a
*Una vegada al dia. **Dues vegades al dia. Administrat inicialment com a dosi única
de prova.
Monitorar el potassi i els nivells de creatinina ha de ser obligatori en pacients amb
altes dosis de diürètics. En pacients amb dosis de 240 mg o més de furosemida, els
electròlits i els nivells de creatinina al plasma han de ser investigats cada 1-3 mesos.
En situacions inestables (per exemple: hipotensió simptomàtica, arítmies ventriculars
o increment de la creatinina al plasma), el monitoratge s'ha de fer amb més
freqüència i pot requerir mesures addicionals (nivells de magnesi).
Inhibidors de receptors d’aldosterona
Quant a l’espironolactona a part del seu conegut efecte diürètic, un estudi
multicèntric i randomitzat, ha demostrat una disminució significativa de la mortalitat
en pacients amb insuficiència cardíaca congestiva tractats amb diürètics, inhibidors
de l'enzim conversor de l’angiotensina, digoxina, en classe funcional III-IV amb
solament 25 mg/24h i que no es correlaciona amb l’augment de la taxa de diüresi.
Recomanació tipus A(68).
20

Aquest efecte beneficiós s’ha atribuït al seu efecte antialdosterònic que inhibiria els
efectes deleteris d’aquesta sobre la cèl·lula miocàrdica.
A més, l’estudi EPHESUS(74) (que va utilitzar Eplerenona) va demostrar una reducció
del 15% en la mortalitat dels pacients amb IAM i insuficiència cardíaca, així com una
reducció de la incidència de mort sobtada sobretot en pacients amb disfunció
sistòlica severa (FE<30%). Cal assenyalar que Eplerenona no produeix
ginecomàstia, a diferència de l’espironolactona.
Betablocadors en el tractament de la insuficiència cardíaca congestiva
Existeixen clares evidències clíniques segons els últims estudis, que demostren que el
tractament amb betablocadors és summament beneficiós quant a la milloria de la
morbilitat i mortalitat es refereix.
En l’actualitat els betablocadors es consideren una teràpia de primera línia tant en
pacients asimptomàtics (classe funcional I) com simptomàtics (classe funcional II, III, IV),
independentment del baixa que sigui la fracció d’ejecció. Les precaucions bàsiques són:
que s’haurien d’introduir en fase estable, i que s’hauria d’optimitzar el tractament del
malalt de cara a evitar interaccions, suma d’efectes adversos, etc. Recomanació tipus A
(68).
Solament s’hauria d’evitar el seu ús en aquells pacients que tinguin clares i demostrades
contraindicacions (bloqueig Auriculo-Ventricular, bradicàrdia sinusal inferior a 50 batecs
per minut, història de broncoespasme o claudicació intermitent limitant).
Al contrari que els inhibidors de l'enzim conversor de l’angiotensina, no es pot afirmar
que el benefici sigui atribuïble a un efecte de classe; les molècules acceptades per al seu
ús en insuficiència cardíaca congestiva són: Carvedilol, Bisoprolol i Metoprolol.
Fàrmac
Carvedilol
Metoprolol
Bisoprolol

Dosi inicial
3.125 mg/12
12.5 mg/12h
1.25 mg/24h

Dosi màxima
50 mg/12h
100 mg/12h
10 mg/24h

Recentment s’ha publicat l’estudi SENIORS (75) que va utilitzar el betablocant Nevibolol
(dosi de 1,25 – 10 mg/24h) en pacients amb IC i edat > 70 anys. A diferència d’altres
estudis amb betablocadors no tots els pacients tenien una disfunció sistòlica severa
(65% dels pacients amb FE < 35%). En aquest estudi els resultats van ésser més
discrets, amb una reducció significativa de l’objectiu combinat (mortalitat per totes les
causes, re-ingressos per IC) del 12%.
Tot i que no és un problema reflectit en la literatura, donada la recent incorporació a
l’arsenal terapèutic d’aquest tractament i tenint en compte que fins aquest moment els
betablocadors es consideraven, paradoxalment, contraindicats en pacients amb
insuficiència cardíaca congestiva, existeix una important reticència a administrar els
mateixos per part dels facultatius. Aquest és un problema que s’ha d’eradicar
progressivament a base de campanyes informatives, sent l’objectiu final que la taxa d’ús
d’aquests fàrmacs sigui igual o superior a la dels inhibidors de l'enzim conversor de
l’angiotensina.
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Moltes vegades, degut a la necessitat en la majoria de casos d’associar diversos
fàrmacs, es poden produir efectes adversos dels medicaments. Com esquema
general d’actuació en diverses situacions clíniques, s’hauria d’actuar de la següent
manera:
En cas de:

1r. pas
2n. pas
3r. pas
4t. pas

HIPOTENSIÓ
SIMPTOMÀTICA

z IECA
z Diürètics
z Betablocadors
STOP betablocadors

SÍMPTOMES
CONGESTIUS

y Diürètic
y IECA
z Betablocadors
STOP betablocadors

BRADICÀRDIA
SIMPTOMÀTICA

z Digoxina
z Betablocadors

Glucòsids cardíacs
La digoxina pot prevenir el deteriorament clínic en pacients amb insuficiència
cardíaca produïda per disfunció sistòlica del ventricle esquerre. Recomanació tipus
A(44).
Els glucòsids cardíacs estan indicats en pacients amb classe funcional III-IV i:
•
•

Fibril.lació auricular.
Pacients en ritme sinusal quan després de la utilització de tractament
farmacològic màxim (p.e. IECA, betablocador i diürètic) el resultat no ha estat
òptim. Recomanació tipus A(68). Recomanació tipus C(44, 45, 46).

En presència de funció renal normal, es pot instaurar la dosi típica de digoxina: 0,25
mg diaris. En els pacients geriàtrics i en els que presenten un deteriorament de la
funció renal, s'ha d'administrar una dosi inicial de 0,125 mg diaris, com a màxim, i
reajustar-la gradualment fins aconseguir un nivell sèric adequat de digoxina.
Els nivells sèrics de digoxina no s’han de verificar periòdicament. Podria estar
indicada la realització de digoxinèmies si: a) empitjora la insuficiència cardíaca; b) es
deteriora la funció renal; c) s'hi afegeixen altres fàrmacs (verapamil, amiodarona,
antibiòtics que alterin la flora intestinal i impedeixin la inactivació bacteriana de la
digoxina o agents anticolinèrgics que disminueixin la motilitat intestinal); d) es
desenvolupen signes de toxicitat (per exemple: confusió, nàusees, anorèxia,
trastorns visuals...).
Anticoagulació
No es recomana l'anticoagulació de rutina. Els pacients amb insuficiència cardíaca i
fibril·lació auricular o embolisme sistèmic, són candidats a l’anticoagulació.
Recomanació tipus A(68).
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Dispositius antiarítmics (76, 77, 78, 79, 80)
Marcapassos
•

Marcapassos convencionals
Els pacients amb disfunció sistòlica ventricular tenen les mateixes indicacions per
a la implantació de marcapassos convencionals (estimulació de ventricle dret +/aurícula dreta) que els pacients sense la mateixa.

•

Marcapassos biventriculars (teràpia de resincronització)
Aproximadament el 20% dels pacients amb IC severa tenen un QRS ample (>
120 ms), la majoria de vegades per la presència de BBEFH. Això determina que
la majoria d’aquests pacients tenen una disincronia en la contracció intra i
interventricular, la qual cosa pot determinar un decrement significatiu del cabal
cardíac.
Diversos estudis han demostrat que l’estimulació biventricular pot millorar la
supervivència d’aquest pacients així com la classe funcional i els reingressos
hospitalaris per IC.
El procediment consisteix en la implantació d’un marcapassos que estimula
simultàniament els dos ventricles, millorant la coordinació de la contracció dels
mateixos.
En general la resincronització cardíaca es considera indicada en els pacients
amb IC secundària a disfunció ventricular severa de qualsevol etiologia, amb
criteris de disincronia ventricular (amplada de QRS > 120 ms), amb classe
funcional avançada de la NYHA (III-IV) malgrat tractament farmacològic òptim
amb l’objectiu de millorar la mortalitat, la classe funcional i la taxa de ingressos
hospitalaris (indicació classe I).
Desfibril·lador automàtic implantable (DAI)

En l’actualitat es considera demostrat el benefici d’aquest dispositius en diversos
grups de pacients amb IC, no tan sols en els pacients que han patit una arítmia
ventricular greu (taquicàrdia ventricular / fibril·lació ventricular) sinó també en
subgrups de pacients amb IC i risc potencial de mort sobtada (prevenció primària).
En general, les indicacions d’implantació de DAI en els pacients amb IC són les
següents:
•

Pacients supervivents d’una aturada cardíaca (indicació classe I)

•

Pacients amb taquicàrdia ventricular sostinguda amb mala tolerància
clínica o bé amb funció sistòlica severament deprimida (indicació classe I)

•

Pacients post-IAM (més enllà dels 40 díes de la fase aguda) amb una
FEVE residual del 30-35%, sota tractament farmacològic òptim (IECA,
ARA II, betablocants i antagonistes de l’aldosterona) amb l’objectiu de
reduir la incidència de mort sobtada (indicació classe I).
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•

Pacients amb IC classe funcional III-IV, amb FEVE < 35% i amb QRS >
120 ms que són candidats a implantació de marcapassos biventricular,
amb l’objectiu de millorar la morbilitat i mortalitat (indicació classe II).

Finalment, es pot resumir tot el conjunt de tractaments farmacològics i no
farmacològics en en següent esquema:
ESCALADA TERAPÈUTICA ACTUAL EN IC PER DISFUNCIÓ SISTÒLICA

INOTROPS (E.V.)
COMBINACIÓ VD
DIGOXINA
ESPIRONOLACTONA/ EPLERENONA
DIÜRÈTICS
BETABLOCADORS
IECA /ARA II /HDZ +NTS
CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

DAI

MCP BIVENTRICULAR

Combinació de vasodilatadors: Hidralazina-Dinitrat d’Isosorbide.
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MONITORATGE I SEGUIMENT
Després del diagnòstic d'insuficiència cardíaca, s'ha d'aconsellar als pacients i les
seves famílies o assistents pel que fa a la naturalesa del procés, règims
farmacològics, restriccions dietètiques, símptomes d'empitjorament de la
insuficiència cardíaca, què cal fer si aquests apareixen i pronòstic.
És vital que els pacients comprenguin el seu procés i participin activament en el
desenvolupament del pla de cures. L'educació sobre les diferents intervencions ha
d'ajudar que el pacient es marqui expectatives realistes sobre el resultat de cada una
d’elles. Els materials i sistemes educatius poden ser molt útils per clarificar
informació i millorar la comprensió de la insuficiència cardíaca i el seu tractament.
Els temes que els pacients han de conèixer són els següents:
•

Assessorament general. Coneixement de la insuficiència cardíaca, símptomes
esperats i d'empitjorament de la seva malaltia, actitud davant de l'empitjorament,
control del pes diari, explicació del tractament tant farmacològic com no
farmacològic. Importància de deixar de fumar. El pacient hauria de registrar el
seu nivell de símptomes, especialment la dispnea i la fatiga. S'ha d'emfasitzar el
control del pes (dues vegades per setmana); els increments de pes ràpids (per
exemple, més de 2 kg en 1-3 dies) han de ser consultats.

•

Recomanacions d'activitat. Lleure, diversió, exercici físic aeròbic regular, sexe,
dificultats sexuals i com superar-les. En pacients de classe III-IV de la NYHA, el
risc de mortalitat maternal i de morbiditat és alt. En aquests pacients, s'ha d'evitar
l'embaràs. Els efectes potencials adversos de l'embaràs en la mare hauran de ser
explicats sempre.

•

Recomanacions dietètiques. Reducció de pes si és necessari, restricció de sodi,
evitar la ingesta excessiva de líquids, restricció de líquids, restricció d'alcohol (40
g/dia en homes i 20 g/dia en dones).

•

Medicacions. Efectes dels medicaments sobre la qualitat de vida i la
supervivència, dosificació, probabilitat d'efectes adversos i com actuar si
apareixen.

•

Importància de complir les recomanacions terapèutiques. Com que en la
insuficiència cardíaca el problema de l'incompliment terapèutic és una causa
important de morbiditat i ingressos hospitalaris innecessaris, l'ús de programes
educatius hauria de constituir una part rutinària de la cura dels pacients. El
contacte periòdic amb els pacients, bé sigui personalment o a través de contacte
telefònic, és imprescindible per aconseguir obtenir els objectius terapèutics
establerts.

És impossible que els pacients copsin tota la informació necessària en una sola
sessió. A causa del nombre ingent i de la naturalesa sovint especialitzada dels temes
a discutir, és convenient comptar amb personal altament qualificat en activitats
d'educació per a la salut i en entrevistes mèdiques perquè es puguin posar en
contacte regularment amb el pacient i discutir totes les qüestions que es plantegin.
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Seguiment des de l’atenció primària:
Donat que la insuficiència cardíaca constitueix la síndrome final de patologies molt
prevalents a l'atenció primària, és molt important un bon control d'aquestes:
Prevenció primària:
• Bon control de les xifres tensionals sistòliques i diastòliques.
• Bon control del perfil lipídic.
• Evitar hàbits tòxics (tabaquisme i enolisme).
• Utilització d’inhibidors de l'enzim conversor de l’angiotensina en malalts amb
història d’arteriosclerosi, Diabetis mellitus, hipertensió arterial, i factors de risc
cardiovascular associats.
• Control de la freqüència ventricular en malalts amb taquiarítimies
supraventriculars.
• Tractament de malalties tiroïdals.
• Avaluació periòdica de signes i símptomes d’insuficiència cardíaca.
Quant al seguiment, el metge establirà, de forma individualitzada, la periodicitat de
les visites, modificant-les en cas d’aparèixer algun procés intercurrent.
Normalment, l’interval no ha de ser superior a 2 mesos i el distanciament de les
revisions dependrà de la situació clínica.
En cada visita de seguiment, s’ha de valorar:
• Presència de símptomes i avaluar la capacitat funcional referida a les
activitats que el malalt pot realitzar lliure de dispnea o fatiga.
• Compliment de la dieta.
• Compliment terapèutic.
• Efectes secundaris dels fàrmacs.
Si el malalt ha estat donat d’alta hospitalària, el paper del metge de familia dependrà
de cada cas. En general a l’informe d’alta constarà la pauta recomanada de
seguiment i les accions terapèutiques a seguir, tant pel metge d’AP com per
l’especialista.
No està justificat l’ús sistemàtic de proves com l’ecocardiograma, per controlar la
resposta del tractament.

Criteris de derivació al cardiòleg (no urgent)
•
•
•
•
•
•

Estudi inicial de la insuficiència cardíaca (ecocardiografia o altres proves):
valoració de l’etiologia, disfunció sistòlica o diastòlica, pronòstic.
Sospita de valvulopatia. Descartar causes corregibles quirúrgicament.
Sospita de cardiopatia isquèmica.
Problemes de maneig terapèutic.
Canvis de classe dins de la gradació de la insuficiència cardíaca, sense causa
evident.
Pacients amb bona qualitat de vida i fibril·lació auricular crònica per valorar
anticoagulació/antiagregació.
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Revisions periòdiques
La major part de les vegades, estaran definides per processos intercurrents o
desestabilitzacions que no requereixin ingrés.

Criteris d'hospitalització
La presència o sospita d'insuficiència cardíaca juntament amb qualsevol de les
descobertes següents sol indicar la necessitat d'hospitalització. Recomanació tipus
C(55, 56, 57):
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Qualsevol malalt que presenti:
Símptomes i signes de descompensació de la seva malaltia.
Clínica en repòs.
Ràpida progressió de la simptomatologia en un període curt de temps.
Valoració de la necessitat de rebre tractament endovenós.
Malalts en classe funcional I-II i:
 Altres processos intercurrents (malaltia pulmonar obstructiva crònica,
Diabetis mellitus, Insuficiència renal crònica, hepatopatia crònica)
 Patologia desencadenant greu (tromboembolisme pulmonar, pneumònia,
sèpsia de qualsevol origen, anèmia, arítmies no controlades, evidència
clínica o electrocardiogràfica d'isquèmia miocardíaca aguda)
 Impossibilitat de fer un tractament correcte a domicili (demència, alteracions
psiquiàtriques greus amb manca de cuidador principal)
Síncope o hipotensió simptomàtica.
Insuficiència refractària a tractament ambulatori.
Sospita d’intoxicació digitàlica.

Criteris de derivació a nivell sociosanitari
•
•
•
•
•

Pacient habitualment major de 65 anys.
Problemes de maneig terapèutic i/o 4 o més visites a urgències en els últims 3
mesos o 2 ingressos hospitalaris recents.
Pacients amb classe III-IV de la NYHA amb gran alteració de la dependència
(Barthel inferior a 30).
Pacients amb insuficiència cardíaca amb estadi terminal que requereix tractament
pal·liatiu.
Aparició de situacions de fragilitat clínica o síndromes geriàtriques en el decurs
de la insuficiència cardíaca.

Criteris per a l’atenció domiciliària
•
•
•

Fase de la malaltia.
Problemàtica social.
Probabilitat de millora.
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Generalment, són pacients en classe funcional IV persistent i que han requerit
diferents ingressos hospitalaris recents.
En aquests pacients és fonamental el paper d’infermeria, dirigit al alleujament
simptomàtic i a la detecció precoç dels factors de descompensació.
S’evitaran els ingressos hospitalaris no justificats i la realització de proves molestes o
costoses que no canviaran el pronòstic del malalt.
L’objectiu del metge de família, ha de ser obtenir una qualitat de vida acceptable per
al malalt.
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REHABILITACIÓ
Molts dels pacients amb insuficiència cardíaca tenen reduïda la seva capacitat per
realitzar exercici. La causa d'aquesta disminució s'ha de buscar en les limitacions
que es van presentant en l'evolució de la malaltia. Tanmateix, en molts casos els
pacients, per por o per ignorància, estenen aquesta incapacitat més enllà
comprometent la realització d'exercicis adequats. Com a conseqüència d'aquesta
falta d'exercici, es produeix atròfia muscular i afectació de les articulacions, entrant
així en un cercle viciós que porta a una creixent immobilitat.
Diversos assaigs clínics han demostrat que els programes d'exercici físic poden
millorar l'activitat física dels pacients amb insuficiència cardíaca. Aquesta millora
s’afegeix als beneficis que produeixen els fàrmacs i altres tractaments sobre
l'activitat física. Per tant, i sempre que sigui possible, els pacients amb insuficiència
cardíaca s'han d'incloure en programes de rehabilitació en què l'exercici físic sigui
recomanat i realitzat de forma individual.
Els consells, el seguiment i els canvis en estils de vida saludable han de ser
supervisats ja que constitueixen un altre element molt important en la consecució
dels resultats més òptims en la salut dels pacients.
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ALTRES CAUSES D’INSUFICIÈNCIA CARDÍACA
Com ja s’ha comentat en la introducció, aquesta guia queda limitada als pacients
afectes de disfunció sistòlica del ventricle esquerre (simptomàtica o asimptomàtica).
Per altra banda hi ha altres cardiopaties on la manifestació clínica principal és la
insuficiència cardíaca amb tot el seu espectre sindròmic, tot i que el tractament de
les mateixes pot ser totalment oposat al exposat anteriorment, sent absolutament
necessari identificar aquestes entitats etiològiques per evitar errors importants en el
maneig terapèutic.
El tractament de cada una d’elles ha d’anar a càrrec de l’especialista corresponent el
qual, una vegada diagnosticat i estabilitzat al pacient hauria de fer un informe per
facilitar el maneig d’aquest pacient a la resta de facultatius que es poden veure
implicats en el tractament del mateix.

Valvulopaties
•
•

Estenosi i insuficiència mitral.
Estenosi i insuficiència aòrtica.

Generalment, quan aquestes entitats es manifesten clínicament, són tributaries de
tractament quirúrgic.
El tractament farmacològic apropiat és diferent per a cada una d’elles, havent de ser
supervisat pel cardiòleg responsable.

Miocardiopaties
•

Miocardiopatia hipertròfica obstructiva: malaltia que cursa amb una hipertròfia
ventricular severa i símptomes d’insuficiència cardíaca per disfunció diastòlica i
obstrucció dinàmica en el tracte de sortida del ventricle esquerra i diferents graus
d’insuficiència mitral associada.
Generalment el tractament és amb fàrmacs inotròpics negatius (betablocants,
antagonistes del calci) a dosis altes. EVITAR diürètics i vasodilatadors, ja que
aquests augmenten el grau d’obstrucció intraventricular, augmentant així el grau
d’insuficiència cardíaca.

•

Miocardiopatia restrictiva: malaltia poc freqüent que cursa amb insuficiència
cardíaca per disfunció diastòlica.
El tractament farmacològic es limita als diürètics.
Solen ser malalties amb mal pronòstic.

Taquiarítmies o bradiarítmies
Poden cursar amb diferents graus d’insuficiència cardíaca.
El tractament és l’específic per a cada arítmia.
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Insuficiència cardíaca amb funció sistòlica del VE conservada
Recentment s’ha publicat un document de consens de la Societat Europea de
Cardiologia(81) referent al maneig i diagnòstic d’aquesta entitat (prèviament definida
com insuficiència cardíaca per disfunció diastòlica). En aquest document queden
definits clarament una sèrie de conceptes referents a la fisiopatologia, epidemiologia
i, fonamentalment, els criteris diagnòstics d’aquesta entitat. Davant l’extensió del
mateix, cal assenyalar els punt més importants:
•

Al 1998, la Societat Europea va establir uns criteris diagnòstics d’IC diastòlica.
Fins a aquesta data, la prevalència calculada era del 30% de totes les causes
d’IC, amb una mortalitat i morbilitat molt més inferior que la resta de les
causes. Contràriament a això, a les últimes dues dècades s’ha constatat un
augment significatiu de la prevalència (actualment del 50%) amb una
mortalitat i morbilitat similar a l’IC sistòlica.

•

La disfunció diastòlica no és exclusiva dels pacients amb funció sistòlica
conservada, considerant que aquesta disfunció diastòlica és troba també en
molts pacients amb disfunció sistòlica. Es més, el grau de disfunció diastòlica
correl·laciona més amb la simptomatologia que el grau de disfunció sistòlica.
Per tot això es considera més apropiat el terme “IC amb funció sistòlica
conservada” que el terme “IC diastòlica” per definir aquests pacients.

•

Criteris diagnòstics de l’IC amb funció sistòlica conservada:
 Símptomes o signes inequívocs d’IC, i
 Funció sistòlica ventricular conservada (FEVE > 50% i índex de volum

diastòlic del VE < 97 mL/m2), i

 Evidència de paràmetres objectius de disfunció diastòlica:




Invasius (cateterisme):
- Pressió capilar pulmonar > 12 mm Hg, o
- Pressió telediastòlica del VE > 16 mm Hg, o
No invasius
- Paràmetres ecocardiogràfics de disfunció diastòlica
(especialment doppler tisular)

Pel que fa al tractament, no n’hi ha cap específic d’aquesta entitat: el tractament és
simptomàtic (diürètics per als signes congestius, fàrmacs cronotrops negatius per
controlar la freqüència cardíaca…)
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ALGORISMES
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Aquesta guia de pràctica clínica s’ha elaborat a partir d'altres guies, recomanacions
o consensos publicats prèviament:
•

Konstam M, Dracup K, Baker D et al., Heart Failure: Management of Patients with
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Inicialment la guia va ser elaborada per personal assistencial del Grup SAGESSA i
de MEDCO-MSD, posteriorment aquesta guia ha estat revisada i coordinada pel
Grup SAGESSA incorporant els avenços científics fins al moment. La guia se
sotmetrà a una actualització continua i a una revisió bianual.

Revisió: abril de 2003
Aquesta revisió ha estat feta pel Dr. Óscar Palazón Molina metge cardiòleg de
l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus i pel Dr. Miquel Camafort Babkowski
metge internista de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.
En la darrera revisió d’aquesta guia s’ha utilitzat:
•

Guia Clínica sobre: Insuficiència Cardíaca Crònica. Formació Mèdica Continuada
2002.
• Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. The Task
Force on Heart Failure of the European Society of Cardiology. 2001.

Data darrera revisió: març de 2008
Aquesta revisió ha estat feta pel Dr. Óscar Palazón Molina, metge cardiòleg de
l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus.
En aquesta revisió s’han utilitzat els articles referenciats a la bibliografia (69-81)
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