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Resumo
Em 2016, a Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 

reconheceu a insuficiência cardíaca (IC) com fração de 
ejeção do ventrículo esquerdo entre 40% e 49% como um 
novo fenótipo de IC, a IC com fração de ejeção intermediária 
(ICFEI), tendo como principal intuito, incentivar estudos sobre 
essa nova categoria.

Em 2018, a Sociedade Brasileira de Cardiologia aderiu a 
essa classificação e introduziu a ICFEI no Brasil. O presente 
trabalho traz uma revisão narrativa sobre o que a literatura 
descreve até o momento sobre ICFEI. A prevalência de 
pacientes com ICFEI variou de 13-24% dos pacientes com IC. 
Quando avaliadas as características clínicas, a ICFEI apresenta 
um caráter intermediário ou se assemelha algumas vezes com 
a IC de fração de ejeção preservada (ICFEP) e outras com a IC 
de fração reduzida (ICFER). Quanto ao prognóstico, a ICFEI 
apresenta mortalidade por todas as causas semelhante a ICFEP 
e menor que a ICFER. Os estudos que analisaram a mortalidade 
por causa cardíaca concluíram que não houve diferença 
significativa entre ICFEI e ICFER, sendo ambas menores que a 
ICFEP. Apesar do considerável aumento de publicações sobre a 
ICFEI, ainda existe uma grande carência de estudos prospectivos 
e ensaios clínicos que possibilitem delinear terapias específicas 
para esse novo fenótipo. O conhecimento das particularidades 
da ICFEI por cardiologistas e internistas é fundamental para o 
melhor manejo desses pacientes.

Introdução
A classificação e caracterização dos fenótipos de 

insuficiência cardíaca (IC) são de grande relevância na 
prática clínica, visto que esses fenótipos atualmente são 
baseados na fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) 
e possuem diferentes características entre si em relação ao 
prognóstico e tratamento.1

Classicamente têm sido descritos 2 principais modelos de 
IC, a IC de fração reduzida (ICFER) com FEVE < 40% e a IC 
de fração de ejeção preservada (ICFEP) com FEVE ≥ 50%.2-4 
Na atual década diferentes diretrizes têm proposto um novo 
fenótipo, a IC com fração de ejeção intermediária (ICFEI).

Em 2013 a American College of Cardiology/American 
Heart Association publicou uma nova diretriz de IC, na qual 
pacientes com FEVE entre 41% e 50% foram classificados 
como ICFEP “Borderline”.2 Em 2016, a Sociedade Europeia 
de Cardiologia (ESC) reconheceu a IC com FEVE entre 40% e 
49% como um fenótipo distinto, a ICFEI, principalmente com 
o intuito de estimular estudos que abordem a epidemiologia, 
etiologia, características, prognóstico e tratamento dessa 
nova categoria.3 Por fim, em 2018, a Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC) em sua nova diretriz sobre IC aguda e 
crônica, introduziu a ICFEI como um novo fenótipo clínico.5

Com a introdução desse novo modelo, a ICFEI tem recebido 
grande atenção, sendo melhor estudada e caracterizada.  
A presente revisão narrativa tem como objetivo descrever 
o que é conhecido sobre a ICFEI atualmente e discutir 
perspectivas futuras que contribuirão para uma melhor 
abordagem desse grupo de pacientes.

Epidemiologia

Prevalência
Nos Estados Unidos é estimado que mais de 6,5 milhões 

de pessoas possuam IC,6 sendo a porcentagem de indivíduos 
com ICFEI entre 13 e 24% desses pacientes.7,8 A prevalência 
de ICFEI em estudos realizados com pacientes hospitalizados 
variou de 13% a 26%,7,9-12 enquanto a prevalência de ICFEI 
em pacientes ambulatoriais variou entre 9% a 21%.8,13-17

No último censo do IBGE, no ano de 2010, observou-se 
crescimento da população idosa no Brasil e, com isso, um 
grande potencial de crescimento de pacientes em risco ou 
portadores de IC. No estudo DIGITALIS, realizado na cidade 
de Niterói, foi identificada uma prevalência de 9,3% de IC em 
pacientes do programa médico de família (59 indivíduos entre 
633 voluntários),18 sendo que 64,2% desses pacientes foram 
caracterizados como portadores de ICFEP e 35,8% de ICFER.18 

Recentemente, em dados ainda não publicados, baseados no 
banco de dados do estudo DIGITALIS, a prevalência de pacientes 
com ICFEI em Niterói foi de 22%, de ICFER 19% e ICFEP 59%.

Diagnóstico
De acordo com a última diretriz de IC aguda e crônica da 

SBC,5 o diagnóstico de IC está embasado na combinação de 
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achados da história clínica, exame físico, eletrocardiograma 
e raio X de tórax, conforme está detalhado na Figura 1. 
Caso ocorra suspeita clínica de IC deve-se realizar um 
ecocardiograma para confirmação diagnóstica. Em casos 
de baixa suspeita ou de dúvidas sobre diagnóstico, deve ser 
realizada, desde que disponível, a dosagem de peptídeos 
natriuréticos (BNP e/ou NT-proBNP), além do ecocardiograma. 
Um ecocardiograma normal e/ou concentrações plasmáticas 
de BNP < 35 pg/mL e/ou NT-proBNP < 125 pg/mL tornam o 
diagnóstico de IC improvável. Na presença de concentrações 
plasmáticas de BNP > 35 pg/mL e/ou NT-proBNP > 125 pg/mL  
e/ou na presença de um ecocardiograma alterado, o 
diagnóstico de IC se torna provável. A avaliação da FEVE pela 
ecocardiografia contribui para discernimento do fenótipo 
clínico da IC, já que os sinais e sintomas clínicos de pacientes 
com ICFER, ICFEI e ICFEP são semelhantes.3

Um aspecto relevante em relação ao diagnóstico de ICFEI 
envolve aspectos metodológicos em relação às técnicas de 
cardioimagem. A avaliação da FEVE pela ecocardiografia, 
tem sido o método padrão utilizado para categorizar 
pacientes com IC. No entanto, é comum que os valores 
obtidos sejam diferentes em relação a outros métodos, 
como ressonância cardíaca, ventriculografia radioisotópica 
e angiocardiografia.19,20 Além disso, a avaliação da fração 

de ejeção pelo ecocardiograma apresenta variabilidade 
considerável intra e inter-observador, ao longo do tempo e 
também sob o efeito das intervenções terapêuticas.19,20

Características clínico-epidemiológicos
Estudos anteriores demonstraram que pacientes com 

ICFEI apresentaram características clínicas que, embora 
intermediárias entre os grupos ICFER e ICFEP, foram mais 
semelhantes a ICFEP.8,9,13,21 Contudo, em relação a presença de 
doença isquêmica, diferentes estudos encontraram que a ICFEI 
assemelha-se a ICFER, apresentando maior prevalência.7,22-24

No estudo de Kapoor et al.,7 com base no registro 
GWTG-HF (Get With The Guidelines - Heart Failure), pacientes 
com ICFEI foram mais velhos (idade média de 77 anos) e com 
maior porcentagem feminina (49%) quando comparados com 
pacientes com ICFER, sendo mais similar à ICFEP. Além disso, 
a ICFEI apresentou alta prevalência de comorbidades como 
diabetes mellitus (DM) (50%), fibrilação atrial (FA) (42%), 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (36%), anemia 
(27%) e insuficiência renal (26%), achados também mais 
semelhantes à ICFEP. Contudo, houve maior prevalência de 
doença isquêmica cardíaca em até dois terços dos pacientes, 
característica similar à ICFER.

Anamnese
Exame físico

ECG + Raio X de tórax

Suspeita Clínica de Insuficiência Cardíaca

Baixa Intermediária Alta

Se disponível

Sim

Não Normal Alterado

Peptídeos natriuréticos
BNP > 35-50 pg/mL* ou
NT-proBNP > 125 pg/mg

Realizar ecocardiograma
para avaliação estrutural,
FEVE e função diastólica

Insuficiência cardíaca
é IMPROVÁVEL;

REAVALIAR

Insuficiência Cardíaca
é PROVÁVEL;

Avaliar FEVE: ICFER,
ICFEI ou ICFEP?

FEVE < 40% FEVE entre
40% e 50%

ICFER ICFEI ICFEP

FEVE > 50%

Figura 1 – Algoritmo diagnóstico na suspeita clínica de insuficiência cardíaca. Adaptado de: Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda de 2018;5 
ICFER: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; ICFEI: insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária; ICFEP: insuficiência cardíaca com fração 
de ejeção preservada; ECG: eletrocardiograma; BNP: peptídeo natriurético do tipo B; NT-proBNP: fração N-terminal do peptídeo natriurético do tipo B; FEVE: fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo.
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Figura 2 – Comparações das características clínicas entre os diferentes fenótipos de insuficiência cardíaca (IC). ?: presença de conflito entre estudos; Sexo M: sexo 
masculino; DAC: doença arterial coronariana; DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistêmica; FA: fibrilação atrial; INTERN: internação; INTERN-IC: internação 
por IC; MORTE: morte por todas as causas; MORTE CV: morte por causa cardiovascular. * Os dados para a construção das características.7,22-27,32 † Dados retirados 
das referências;27,32 ‡ Dados retirados da referência.32

Já na metanálise publicada por Lauritsen et al.,25 
pacientes com ICFEI apresentaram características totalmente 
intermediárias, existindo diferenças significativas entre 
pacientes com ICFEI e ICFER, e entre pacientes com ICFEI e 
ICFEP. Pacientes com ICFEI eram mais velhos que aqueles com 
ICFER (p < 0,001), mas eram mais jovens que aqueles com 
ICFEP (p < 0,001). A proporção de homens e prevalência de 
doença isquêmica do coração em pacientes com ICFEI foram 
menores que aqueles com ICFER (p < 0,001 e p < 0,034 
respectivamente), mas maior que aqueles com ICFEP 
(p < 0,001 e p < 0,001 respectivamente). A hipertensão foi 
mais frequente em pacientes com ICFEI que naqueles com 
ICFER (p < 0,001), mas menos frequente que nos pacientes 
com ICFEP (p < 0,001). O DM foi significativamente 
menos frequente na ICFEI e ICFER (p = 0,17) que na ICFEP 
(p = 0,021). A FA foi mais frequente entre os pacientes 
com ICFEI que entre aqueles com ICFER (p < 0,001), mas 
menos frequente que em pacientes com ICFEP (p < 0,001).  
A prevalência de DPOC foi menor em indivíduos com 
ICFEI em relação a ICFEP (p < 0,001), mas maior quando 
comparados a pacientes com ICFER (p = 0,001). Os pacientes 
com ICFEI tiveram função renal significativamente melhor que 
os pacientes com ICFEP (p < 0,001), mas pior em relação a 
pacientes com ICFER (p = 0,001).

A partir do registro RICA26 observou-se que pacientes com 
ICFEI apresentaram características mistas em relação aos 
outros grupos. Pacientes com ICFEI foram semelhantes aos 
pacientes com ICFER em termos de taxas de hipertensão e 
história de doença renal crônica (DRC). Entretanto, em outros 
aspectos foram similares a pacientes com ICFEP, como em 
relação a presença de maior pressão sistólica, maior pressão 
arterial, menor frequência das classes III-IV da New York Heart 
Association (NYHA), maior prevalência de FA e IC prévia.

No estudo de Bhambhani et al.,22 que analisou 
28.820 participantes livres de IC por uma média de 12 anos, 
foi encontrado que 48% dos pacientes que desenvolveram ICFEI 
eram do sexo feminino. Além disso, participantes com ICFEI 

compartilharam algumas semelhanças com o grupo de ICFER, 
incluindo menor índice de massa corporal (IMC) em relação a 
ICFEP, com menor prevalência de obesidade, maior prevalência 
de doença arterial coronariana (DAC) e menores níveis de 
HDL. Demais características clínicas dos participantes com 
ICFEI foram intermediárias entre aqueles com ICFEP e ICFER.

O estudo CHARM27 observou que pacientes com 
ICFEI foram similares a ICFEP em relação à maioria das 
características, incluindo idade, pressão arterial sistólica, 
porcentagem de mulheres, infarto do miocárdio prévio e FA. 
A ICFEI foi intermediária entre ICFER e ICFEP em relação 
à história de hipertensão, distribuição da classe NYHA e 
IMC. Algumas características, como DM foram similarmente 
prevalentes em todas as três categorias.27,28

Já no estudo de Wang et al.,23 não houve diferenças 
significativas no sexo entre ICFEI, ICFEP e ICFER. O grupo com 
ICFEI foi intermediário aos demais grupos em características 
como idade, histórico de tabagismo, DM e DRC. Em contraste, 
o grupo ICFEI foi semelhante ao ICFER na história da doença 
cardíaca isquêmica, com ambos os grupos apresentando taxas 
significativamente mais altas que a ICFEP.

No registro Swedish Heart Failure,24 a ICFEI foi intermediária 
em relação à idade, sexo, hipertensão, FA, doença valvar e 
renal. Entretanto, a presença de doença isquêmica foi mais 
comum na ICFER e ICFEI quando comparadas com a ICFEP, e 
a prevalência de DM não diferiu entre os três grupos. O IMC 
foi menor e menos pacientes apresentaram anemia na ICFEI.

Um resumo das características clínico-epidemiológicas da 
ICFEI está retratado na Figura 2.

Biomarcadores
Em relação a biomarcadores, a ICFEI apresenta um perfil 

intermediário, sendo os biomarcadores de inflamação mais 
presentes na ICFEP e os biomarcadores de distensão cardíaca 
na ICFER.13 No estudo de Bhambhani et al.,22 foi encontrada 
uma sobreposição clínica e bioquímica de preditores de 
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incidência de ICFEI com outros subtipos de IC. Entretanto, 
um maior IMC foi um preditor de ICFEP, mas não de ICFEI, 
e peptídeos natriuréticos foram preditores mais robustos de 
ICFER do que de ICFEI.

O registro Swedish Heart Failure24 concluiu que o valor 
mediano do NT-proBNP na ICFEI foi de 1.540 pg/ml  
com variação interquartil de 652 - 3.317. Esse valor foi 
minimamente e não significativamente maior que na ICFEP, 
mas foi significativamente menor que na ICFER (p < 0,001). 
O estudo de Moliner et al.,29 também concluiu que os níveis 
de NT-proBNP na ICFEI foram significativamente menores que 
na ICFER (p = 0,02), mas semelhantes aos níveis na ICFEP  
(p = 0,88). Todos os demais biomarcadores foram semelhantes 
entre ICFER e ICFEI. Cistatina-C e ST2 foram significativamente 
menores na ICFEI que na ICFEP (p = 0,01 e p = 0,02, 
respectivamente). Galectina-3 e receptor solúvel de transferrina 
foram relativamente menores na ICFEI que na ICFEP, mas a 
diferença não foi estatisticamente significativa.

Fisiopatologia
Na diretriz de 2016, a ESC sugeriu que a ICFEI pode ter 

tanto uma contribuição leve da disfunção sistólica, quanto 
uma contribuição da disfunção diastólica.3 Um estudo recente 
publicado por Rastogi et al.,30 observou que a ICFEI é composta 
por um grupo heterogêneo de pacientes, sendo constituído 
por pelo menos 3 subgrupos baseados na FEVE, sendo eles: 
pacientes com uma FEVE anterior < 40% (ICFEI recuperada), 
pacientes com FEVE anterior > 50% (ICFEI deteriorada) e 
pacientes com FEVE anterior entre 40–50% (ICFEI inalterada).30 

A maioria dos pacientes deste estudo foram classificados como 
ICFEI recuperada (73%), enquanto 17% dos pacientes foram 
classificados como ICFEI deteriorada e apenas 10% foram 
categorizados como ICFEI inalterada.30

Ainda nesse estudo, o subgrupo com ICFEI recuperada 
teve maior prevalência de pacientes do sexo masculino e 
maior prevalência de pacientes com DAC, compatível com 
as características de pacientes com ICFER. Em contraste, 
o subgrupo com ICFEI deteriorada era composto mais por 
mulheres com história de hipertensão e fibrilação ou flutter 
atrial, assim como pacientes com ICFEP. Outra observação 
importante foi que no subgrupo com ICFEI deteriorada, 
os pacientes apresentavam uma disfunção diastólica 
significativamente mais avançada pelo ecocardiograma 
quando comparado com pacientes com ICFEI recuperada.30 
Um achado comum em diferentes coortes13,14,31 foi que a 
ICFEI se assemelhou a ICFER em relação a alta prevalência 
de DAC e a um maior risco de novos eventos de DAC.  
No registro Swedish Heart Failure não foi observada 
diferença entre as prevalências de DAC entre ICFEI (61%) 
e ICFER (60%), enquanto a ICFEP foi associada a uma 
menor prevalência (52%).14 Chioncel et al.,31 com base no 
registro de longa duração para IC da ESC, constataram que 
a etiologia isquêmica foi presente em 48,6% dos pacientes 
com ICFER, 41,8% dos pacientes com ICFEI, mas apenas 
em 23,7% dos pacientes com ICFEP. Na análise post-hoc 
do estudo TIME-CHF,24 a etiologia isquêmica foi de 58,2%, 
56,5% e 31,3% para ICFER, ICFEI e ICFEP, respectivamente. 
Portanto, em termos de etiologia, os pacientes com ICFEI são 
mais semelhantes aos de ICFER que aos de ICFEP.

Prognóstico
Tanto o estudo CHARM, quanto a metanálise de 

prognóstico realizada por Altaie et al.,32 concluíram que a 
mortalidade por todas as causas em pacientes com ICFEI 
é significativamente menor que nos pacientes com ICFER 
(p < 0,001 e RR 0,9; 95% IC 0,85–0,94; p < 0,001, 
respectivamente) e estatisticamente semelhante aos pacientes 
com ICFEP (HR 0,98; IC 95% 0,82–1,19; p = 0,88 e RR 0,98; 
95% IC 0,86–1,12; p = 0,82, respectivamente).27,32

Quanto a mortalidade por causa cardíaca, a metanálise de 
Altaie et al.,32 concluiu que não houve diferença significativa 
entre a ICFER e ICFEI (RR 0,89; 95% IC; 0,69–1,15; p = 0,38), 
enquanto a ICFEP apresentou mortalidade por causa cardíaca 
significativamente maior (RR 1,09; 95% IC 1,02–1,16; p = 0,001).

Na análise do prognóstico separando os subgrupos de ICFEI, 
no estudo de Rastogi et al.,30 a coorte de pacientes com ICFEI 
recuperada mostrou desfechos clínicos significativamente 
melhores em relação a pacientes com ICFER, ajustando 
para idade e gênero. Em contraste, os desfechos clínicos do 
subgrupo com ICFEI deteriorada não foram significativamente 
diferentes em relação a pacientes com ICFEP, quando 
ajustados para os mesmos fatores.30 Ao observar o tempo 
até a morte/transplante/hospitalização cardíaca entre os 
subgrupos, a ICFEI recuperada teve significativamente um 
melhor prognóstico em comparação com a ICFEI deteriorada 
(p = 0,011), enquanto não houve uma diferença significativa 
entre os dois grupos e a ICFEI inalterada.30

Hospitalização
Quanto a hospitalização os estudos diferiram. A metanálise 

de Altaie et al.,32 demonstrou que não houve diferença 
significativa na hospitalização por todas as causas tanto 
entre ICFER e ICFEI, quanto entre ICFEP e ICFEI (RR 0,91; 
IC 95% 0,18–4,59; p = 0,9; e RR 0,95; IC 95% 0,84–1,07; 
p = 0,38, respectivamente). Quanto à hospitalização por IC, 
a metanálise também não demonstrou diferenças significativas 
entre ICFER e ICFEI ou entre ICFEP e ICFEI (RR 0,92; IC 
95% 0,84–1,01; p = 0,08; e RR 1,05; 95% IC 0,83–1,33; 
p = 0,69, respectivamente). Entretanto, no estudo CHARM a 
hospitalização por todas as causas foi significativamente menor 
em pacientes com ICFEI quando comparado ao fenótipo de 
ICFEP (HR 0,89; IC 95% 0,81–0,98; p = 0,02).27 Ao comparar 
os diferentes subgrupos de ICFEI da coorte de Rastogi et al.,30 
a ICFEI recuperada apresentou um melhor prognóstico em 
comparação com a ICFEI deteriorada (p = 0,029) ao observar 
o tempo até a primeira hospitalização por evento cardíaco. 
Entretanto, não houve diferença significativa em relação ao 
subgrupo de ICFEI inalterada em relação aos outros dois.

Tratamento farmacológico e manejo de comorbidades
No estudo TOPCAT a espironolactona não apresentou 

efeito no desfecho primário (composto por morte 
cardiovascular, parada cardíaca ou hospitalização por IC), 
contudo, houve redução nas hospitalizações por IC no grupo 
de tratamento com maior benefício observado em pacientes 
com FEVE de 45% a 50%.33

Já o estudo de Yan-guo Xin et al.,34 que avaliou o uso da 
espironolactona em 229 pacientes com diagnóstico ICFEI, 
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mostrou que o uso do medicamento reduziu a incidência dos 
desfechos primários de morte por todas as causas (21,3% vs. 
34,5%, p = 0,014), além de apresentar melhoria na qualidade 
de vida. No entanto, não houve diferença entre os grupos 
que receberam diferentes doses de medicamento (21,8% vs. 
20,7%, p = 0,861, 50 mg vs. 25mg, respectivamente).

O estudo OPTIMIZE-HF ao avaliar o uso de inibidor da 
enzima conversora de angiotensina (IECA) e bloqueador do 
receptor da angiotensina (BRA) mostrou que em pacientes 
com ICFEI não houve nenhum benefício associado.21 
Pacientes com FEVE < 40% foram comparados com aqueles 
com FEVE ≥ 40% para desfechos em longo prazo em relação 
ao uso de betabloqueadores.21 Em pacientes com FEVE de 
40 - 50%, assim como em todos com FEVE ≥ 40%, não foi 
encontrada influência significativa do uso dos medicamentos 
nos desfechos.35

Contudo, o estudo CHARM, mostrou que o uso de 
candesartana melhorou os desfechos para a ICFEI com um 
grau comparável a melhora para ICFER. Para o grupo de 
ICFEI as taxas de incidência para o desfecho primário (morte 
cardiovascular ou hospitalização por IC) do candesartana 
vs. placebo foram de 7,4 vs. 9,7 por 100 pacientes-ano (HR 
0,76, IC 95% 0,61-0,96; p = 0,02), e a taxa de incidência 
de hospitalização recorrente por IC foi de 0,48 (IC 95% 
0,33-0,70; p < 0,001).27,36

O estudo de Cleland et al.,37 que incluiu 18.637 pacientes, 
observou que para pacientes com IC com ritmo sinusal e 
FEVE entre 40% e 49% os betabloqueadores apresentaram 
redução da morte cardiovascular quando comparados a 
placebo (HR 0,048; IC 95% 0,24-0,97; p = 0,04) e melhora 
da função sistólica do VE.37

No estudo de Gwag et al.,38 foi visto que a terapia de 
manutenção com β-bloqueador estava associada à melhora da 
FEVE em pacientes com ICFEI (HR 2.021; IC 95% 1.033–3.959;  
p = 0,04). Além disso, a terapia de manutenção com 
bloqueadores do sistema renina-angiotensina ou antagonistas da 
aldosterona foram significativamente associados a uma melhor 
sobrevida (HR 0,309; IC 95% 0,162 – 0,588; p < 0,001; e 
HR 0,240; IC 95% 0,085 – 0,673; p = 0,01, respectivamente).

O uso de digoxina foi avaliado no estudo de Abdul-Rahim 
AH et al.,39 que incluiu 7.788 pacientes, sendo 1.195 pacientes 
com ICFEI. A digoxina reduziu a morte cardiovascular ou 
hospitalização por IC (HR: 0,83; IC 95% 0,66–1,05).39

O estudo de Chang et al.9 mostrou que as comorbidades 
observadas em pacientes com ICFEI se assemelham mais com 
as comorbidades presentes em pacientes com ICFEP, sendo 
a DAC associada a maiores declínios na FEVE em pacientes 
com ICFEP.40 Dessa forma, o manejo da DAC pode ajudar 
a prevenir a progressão da disfunção sistólica do VE em 
indivíduos com ICFEI.21

Comorbidades não-cardíacas, como por exemplo, 
hipertensão, DM e DPOC, são altamente prevalentes na 
população com IC e contribuem para a morbidade geral 
desses pacientes.41 Em pacientes com ICFEI, a hipertensão não 
controlada foi o principal fator precipitante da hospitalização 

por IC em comparação com os outros grupos com IC.7  
Em pacientes com ICFEP e hipertensos, a terapia com BRA 
ou antagonistas de aldosterona apresentou redução nas 
hospitalizações, o que nos faz pensar que tais medicamentos 
podem ser utilizados para controlar a hipertensão e reduzir 
o risco de declínio da FEVE em pacientes com ICFEI.7 
Já em relação ao tratamento da DM em pacientes com 
IC, o uso de inibidores do co-transportador de sódio 2 em 
pacientes de alto risco cardiovascular apresentou melhoras 
no desfecho primário, composto por morte por causas 
cardiovasculares, infarto e acidente vascular encefálico não 
fatal (HR 0,86; IC 95% 0,74 – 0,99; p < 0,001 para não 
inferioridade e p = 0,04 para superioridade). Além disso, o 
empagliflozin apresentou redução da morte cardiovascular 
e morte por todas as causas (HR 0,62; 95% IC 0,49 – 0,77; 
p < 0,001; e HR 0,68; IC 95% 0,57 – 0,82; p < 0,001, 
respectivamente), além da redução da hospitalização por 
IC (HR 0,65; IC 95% 0,50 - 0,85; p = 0,002).42

A atual diretriz de IC da SBC5 propõe que inicialmente, 
deve-se abordar o tratamento específico da etiologia e 
comorbidades, quando possível. Pacientes com histórico de 
ICFER em que houve melhora da FEVE, os reclassificando como 
portadores de ICFEI, devem ser tratados com manutenção da 
optimização terapêutica para ICFER. Pacientes com ICFEP prévia 
em que houve piora da FEVE e também para aqueles com ICFEI 
persistente, é recomendado o uso de betabloqueador e IECA 
ou BRA (se IECA não for tolerado). O esquema de tratamento 
proposto pela SBC está representado na Figura 3.

Perspectivas futuras
O emprego da medicina de precisão na área cardiovascular 

tem avançado, sendo a identificação dos fenótipos de IC 
importante para o desenvolvimento de novas alternativas 
terapêuticas que ofereçam um melhor prognóstico para o 
portador de IC. Apesar de alguns estudos terem demonstrado 
a eficácia de certas terapias nos pacientes com ICFEI, a 
maioria das publicações são estudos retrospectivos que 
promovem uma nova análise de grandes bancos de estudos. 
Dessa forma, a realização de estudos prospectivos e ensaios 
clínicos randomizados que incluam os pacientes com ICFEI 
é imprescindível para construirmos terapias com sólidas 
recomendações baseadas em evidências.

Conclusão
Após o estabelecimento da ICFEI como uma nova categoria 

de IC pelas diretrizes nacional e internacionais, houve um 
considerável aumento de publicações sobre essa categoria de 
pacientes, o que possibilitou uma melhor compreensão sobre o 
seu perfil clínico, fisiopatologia e desfecho clínico. No entanto, 
ainda existe uma grande escassez de estudos prospectivos e 
ensaios clínicos randomizados duplo-cego que possibilitem 
delinear terapias específicas para essa nova categoria de IC.  
O conhecimento das particularidades da ICFEI por cardiologistas 
e internistas é fundamental para o melhor diagnóstico e manejo 
desses pacientes, além da identificação de áreas de incerteza 
para desenvolvimento de pesquisas básicas e clínicas.
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Confirmação do diagnóstico de ICFEI

Pacientes com
melhora da FEVE e
histórico de ICFER

ICFEI com FEVE de
40% a 50% persistente

por miocardiopatia
dilatada*

ICFEI com piora
da (FEVE prévia

> 50%) †

Manutenção da
optimização

terapêutica para
ICFER

Betabloqueador,
IECA ou BRA (se

IECA não tolerado)

Figura 3 – Algoritmo para tratamento da ICFEI de acordo com a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda de 2018;5 * Na ausência de miocardiopatias 
de depósito, doença hipertrófica, inflamatória ou infecciosa; † Particularmente por doença coronariana e ou infarto agudo do miocárdio. ICFEI: insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção intermediária; ICFER: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; IECA: inibidor da 
enzima conversora de angiotensina; BRA: bloqueador do receptor da angiotensina.
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