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A Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção reduzida é 
uma síndrome clínica cuja gestão pode ser realizada em 
conjunto entre o médico cardiologista e o médico de 
medicina geral e familiar. Sabemos que nos últimos anos o 
tratamento desta entidade evoluiu com vista a melhoria do 
prognóstico. Assim, é importante que todos os médicos 
envolvidos conheçam as guidelines mais atualizadas de 
forma a iniciar medicação modificadora de prognóstico, 
precocemente.

INTRODUÇÃO Mulher, 50 anos 

Antecedentes Pessoais: 
- Estenose mitral de etiologia reumática e FA permanente 

com RVR submetida a valvuloplastia mitral e 
encerramento do apêndice auricular esquerdo em 2018; 

- Após cirurgia com IC classe I NYHA, FEVE preservada 
e FA, seguida em consulta de cardiologia, mas com 
várias faltas à consulta 

Medicação habitual: Bisoprolol 5mg/dia; Furosemida 
40mg/bid; Acenocumarol 4mg/dia 

2021
Julho

Setembro

Outubro

Novembro

Consulta programada com MF

Agravamento da dispneia para pequenos esforços 
TA 134/84mmHg, FC 66bpm, AC S1 e S2 arrítmico,  
AP MV presente e simétrico com crepitações 
bilateralmente, edema até aos joelhos bilateralmente  
IC etiologia valvular com mau cumprimento terapêutico 
Medidas não farmacológicas + ajuste furosemida para 
40mg/bid + estudo analítico  

Mantém edema apenas da perna direita com melhoria da dispneia 
para médios esforços 
TA 109/69mmHg, FC 71bpm, AC S1 e S2 arritmico, AP MV 
presente e simétrico com crepitações nas bases, edema da perna 
direita com tumefação  
Endoscopia com gastrite antral e colonoscopia normal 
IC etiologia valvular com mau cumprimento terapêutico 
Trombose venosa?  
Medidas não farmacológicas (drenagem postural e meias elásticas) 
+ mantém furosemida 40mg bid + ECG, eco-doppler e 
ecocardiograma 

ECG: FA com FC 76bpm 

Ecocardiograma: Dilatação auricular de grau severo e do 
ventriculo direito de grau moderado. FEVE 20%. Anel protésico 
em posição valvular mitral. Doença mitral ligeira. Insuficiência 
tricúspide grave.  HTA pulmonar grave 

Doppler Venoso Membro Inferior Direito: Veia grande safena, 
pequena safena, gastrocnemia lateral, para-tibial e tibial-posterior 
perfurante permeáveis com insuficiência

Melhoria dos sintomas 

Estudo analítico: Hb 10mg/dL; Creatinina 0.8mg/dL; 
Na+ 130mmol/L; K+ 4.1mmol/L 

Inicia suplementação com ferro + pedido de 
endoscopia e colonoscopia

Consulta programada com MF

Após 2 semanas 

Consulta programada com MF

Queixas de maior dispneia quando não cumpre furosemida 
(está a fazer 40mg/dia) 

TA 112/73mmHg, sem edemas periféricos  

IC etiologia valvular com FEVE reduzido (20%) 

Vai ter consulta de cardiologia em novembro - inicia 
medicação modificadora de prognóstico (iSGLT2 10mg/bid 
e Sacubitril/Valsartan 24/26mg/bid) + Reforço necessidade 
de cumprir medicação + Mantém bisoprolol 5mg/dia e 
furosemida 40mg/dia + Medidas não farmacológicas

Após 2 semanas 

Consulta cardiologia

Dispneia classe I/II NYHA. Sem edemas periféricos  
Titulação Sacubitril/Valsartan + Inicia espironolactona 12.5mg/dia

Este caso clínico demonstra, então, a importância do trabalho em conjunto entre MGF e Cardiologia na aplicação das normas e 
guidelines mais atualizadas nesta patologia para melhor benefício do utente. Dado que o médico de MGF tem um contacto mais 
próximo com o doente é uma peça fulcral na gestão da doença e início de ajustes terapêuticos, neste caso, iniciando ativamente a 
medicação modificadora de prognóstico.
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