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Palavras Chave: Insuficiência Cardíaca,  

Homem, 66 anos de idade, reformado. 
AP: HTA, dislipidemia, DAP e DAC grave. Ex-fumador, com hábitos etílicos.

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO

| Angiografia: bom resultado;

| Ecocardiograma: compromisso ligeiro 
a moderado da FSVE.

| Angiografia: bom resultado final.

2002

Inicia 
seguimento em 

Cardiologia.

1º EAM SSST

2004

Estenose da coronária 
descendente anterior 

(DA) (100%); 
coronária direita (CD) 

(40%); circunflexa 
(Cx) 70%.

Realizou cateterismo

2009

| Repete cateterismo: Oclusão ostial da 
DA; Cx e CD;

| Sem condições para tratamento 
cirúrgico, dado comorbilidades e 
anatomia coronária;

| Efetuada angioplastia da ACD média 
e ostial: colocado stent metálico e 
revestido respetivamente.

2º EAM SSST

2010

| Repete cateterismo: Oclusão 
ostial/proximal da DA, Cx e CD dominante 
com estenose intra-stent difusa de 90% de 
segmento médio; 

| Realizada angioplastia com implantação 
de stent sobredilatada na porção média.

3º EAM SSST

CONCLUSÃO

| Este caso permite-nos perceber o papel central da MGF na gestão do doente com IC, que
deve ser feita de forma contínua e partilhada com a cardiologia. Apesar do doente ser seguido
por esta especialidade, o médico de família deve ter uma participação ativa na vigilância e
controlo dos fatores de risco cardiovasculares, otimizando a terapêutica sempre que necessário

janeiro 2021

Queixas sugestivas de Angor Classe II CCS com 2 
meses e evolução + claudicação intermitente + 
disfunção erétil; Sem dispneia, ortopneia ou DPN; 
Sem palpitações ou sincopes.

Consulta de Cardiologia

| Ecocardiograma: FEVE 40%

Mantém AAS 100mg, clopidogrel 75mg, 
perindopril + indapamida 8+12.5mg, MNI 
90mg. Pára atorvastatina 40 mg e Diltiazem
200 mg. Inicia rosuvastatina 20mg, nebivolol
5mg bid e amlodipina 10mg.

| Repetir cateterismo

Otimização terapêutica

fevereiro 2021

Face à sintomatologia do doente + 
relatório de cateterismo, contacta-se 
Cardiologista assistente e ajusta-se 
terapêutica

Consulta de MGF

Suspensão de  perindopril e 
indapamida e introdução de 
sacubitril/valsartan 49/51mg e 
espironolactona 12.5mg, titulados 
posteriormente para as doses alvo 
(97/103mg e 25mg, respetivamente)

Otimização terapêutica

agosto 2021

Mantem queixas sugestivas de angor
classe I-II, apesar de ajuste terapêutico. 

Consulta de Cardiologia

| Ecocardiograma: FEVE 40%

Inicia Dapagliflozina 10 mg e 
nicorandilo 10 mg bid. 

Otimização terapêutica

| Repetir cateterismo


